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Setembro é tradicionalmente um período  
de recomeços, de regressos, de reaberturas.  

Nesta edição do Lisboa na Rua, convidamos para  
um mês de programação cultural intensa onde  

propomos desafiar convenções, sociais e espaciais.
 

Venham por isso desfrutar de um concerto que facilmente 
caberia numa qualquer grande sala de espetáculos do mundo,  
ao ar livre, nos Olivais, num Vale que se chama do Silêncio, mas 
que nessa noite será de música: a da cantata Carmina Burana, 
interpretada pela Orquestra Gulbenkian e pelos Coros 
Gulbenkian e Infantil do Instituto Gregoriano de Lisboa. 

Convocamos todos para ultrapassarem inibições e virem para 
a rua dançar. Leu bem. Mesmo que o talento para a dança não 
seja uma das suas qualidades, não deixe que isso o impeça de 
bailar por esses jardins e largos afora: todos os fins-de-semana 
teremos aulas abertas de vários estilos – do lindy hop ao flamen-
co, do kizomba até ao forró. Durante um mês dançaremos em 
várias geografias, simbólica e literalmente.  

E porque não conseguimos dizer que não a uma boa festa, 
celebrem connosco o 20.º aniversário da Orquestra Jazz de 
Matosinhos, uma das mais emblemáticas do país, com um  
concerto no Largo da Ajuda e uma convidada de fôlego para  
ajudar a soprar as velas – a cantora Manuela Azevedo. Trazemos 
também orquestras de jazz de outras localidades para darem 
música aos fins de tarde de sexta-feira, aqueles que já sabem  
a fim-de-semana. 
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Prometemos arrefecer a temperatura (mas não refrear os  
ânimos) na Estufa Fria de Lisboa, ao ritmo das performances e 
instalações de arte sonora do Lisboa Soa, que nesta segunda edi-
ção nos convida a parar e a refletir sobre a cidade e os seus sons. 

Em Lisboa, cabem muitas urbes imaginárias projetadas  
na tela do CineCidade, que plantamos no jardim do Palácio 
Pimenta, no Campo Grande. É a nossa febre de sábado à noite: 
desvendar obras de culto, mais ou menos desconhecidas,  
de realizadores que ficaram para a história da sétima arte.  

Nesta edição do Lisboa na Rua, recuperamos ainda o Festival 
Zona Não Vigiada, que leva sonoridades independentes à Zona 
J, em Chelas. E sugerimos uma incursão mais prolongada pelo 
bairro que recebeu recentemente uma biblioteca que promete 
dar que falar: a de Marvila, através de uma programação multi-
disciplinar desenhada com o Maria Matos Teatro Municipal. 

E muitas, muitas mais propostas enchem as páginas que se 
seguem: desde concertos de fado até arte circense, desde teatro, 
intervenções visuais no espaço público até leituras encenadas 
para crianças. 

É uma programação diferenciadora, gratuita e ao ar livre, 
para nos despedirmos do verão e darmos as boas-vindas ao  
outono, sem sombra de depressão sazonal.

Junte-se a nós na vivência desta grande cidade, que nos  
surpreende ao ultrapassar constantemente os seus limites.   

Conselho de Administração EGEAC
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September is traditionally a period of new beginnings,  
of returning, of starting over. At this year’s  
Lisboa na Rua, we invite you to a month of  

intense cultural programming in which we aim  
to challenge social and spatial conventions.

 
So come and enjoy a concert, which would be at home in  

any of the world’s great concert halls, in the open air, in what is 
known as the Vale do Silêncio (Valley of Silence), but which, on 
that night, will be filled with the music of the cantata Carmina 
Burana, performed by the Gulbenkian Orchestra, the Gulbenkian 
Choir and the Instituto Gregoriano de Lisboa’s children’s choir. 

We urge everyone to cast their inhibitions aside and get out 
onto the streets and dance. That’s right. Even if you’re a not  
natural on the dance-floor, don’t let that stop you from dancing 
through the city’s parks and squares. Every weekend, there’ll be 
open classes for various styles, from lindy hop to flamenco, from 
kizomba to forró. Over the month, we’ll be dancing in different 
geographies, both symbolically and literally.

And as we can’t say no to a good party, why not help us cele-
brate the 20th birthday of the Orquestra Jazz de Matosinhos? 
One of Portugal’s most celebrated orchestras will be giving a 
concert at the Largo da Ajuda alongside a guest who has just  
the lungs needed to help blow out the candles – singer Manuela 
Azevedo. We’re also bringing jazz orchestras from elsewhere to 
provide music on those kinds of Friday evenings that already 
taste like the weekend.
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We promise to cool down the temperature (but not the fun)  
at the Estufa Fria de Lisboa (Cold Greenhouse) to the beat of 
Lisboa Soa’s sound art performances and installations. In this 
their second year, they invite us to stop and reflect on the city 
and its sounds.

Lisbon will also be host to many imaginary cities projected 
onto the screen of CineCidade, which we’ve installed in the  
garden of Palácio Pimenta in Campo Grande. This is our 
Saturday night fever: we’ll be unveiling cult classics, some  
more well-known than others, by directors who have gone  
down in the history of the seventh art.

At this edition of Lisboa na Rua, we’ve brought back the 
Festival Zona Não Vigiada, which takes independent sounds  
to Zona J, in Chelas. And we suggest an extended foray into  
the neighbourhood which has recently received a library which 
promises to get people talking; the Biblioteca de Marvila is  
offering a multidisciplinary programme designed with the 
Maria Matos Teatro Municipal.

And find out about the many, many other events in the  
following pages: from fado concerts to circus art, from theatre 
and visual interventions in the public space to stage readings  
for children.

This is a distinctive, free and open-air programme that sees  
us bid farewell to the summer and welcome in the autumn  
without the cloud of seasonal depression.

Join us in experiencing this great city, which surprises us  
by never knowing its limits.
   The EGEAC Board of Administration  
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a aRte da  
big baNd
tHe aRt oF tHe big baNd

1, 8, 15, 22, 23 e 29 setembro
Jardim do Campo Grande

Jardim da Quinta das Conchas
Jardim da Amnistia Internacional

Parque da Bela Vista
Largo da Ajuda

Jardim Amália Rodrigues
Entrada livre
A classificar pela CCE 



Os fins de tarde embalados ao som do jazz já são uma tradição  
no Lisboa na Rua. Na sua 8.ª edição, A Arte da Big Band 

apresenta seis concertos de diferentes orquestras que, apesar  
de praticarem estilos diversos, trazem a sonoridade particular 
destas grandes formações, que se tornaram populares durante  

os anos 30 e 40 nos Estados Unidos da América. Além de alguns 
dos principais ensembles de jazz nacionais, este ano temos duas 
estreias: a Andalucía Big Band, vinda diretamente de Sevilha,  
e a Big Band Júnior, uma orquestra-escola de jazz, constituída 

por 20 músicos com idades entre os 12 e os 17 anos. Com uma 
programação dedicada ao jazz, não poderíamos deixar de 

assinalar o aniversário de uma das orquestras mais prestigiadas 
do país: a Orquestra de Jazz de Matosinhos. E não há melhor 

maneira de comemorar do que com um grande concerto,  
para o qual contamos com uma convidada de luxo:  

a cantora Manuela Azevedo.

Evenings spent rocking to the sound of jazz are something of a tradition at Lisboa na Rua.  
A Arte da Big Band features six concerts from different orchestras that, while practising  
diverse styles, present us with the particular sound of those great groups who gained such  

popularity in America in the 30s and 40s.

11
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1 setembro
Jardim do Campo Grande

19h

Orquestra de  
Jazz dO HOt Club 

de POrtugal
“A Música de  

António Pinho Vargas”

Desde 2011 que a Orquestra de Jazz do Hot 
Clube de Portugal (OJHCP) tem vindo a 
desenvolver um trabalho assente em novos 
repertórios de compositores nacionais. Há 
três anos, a OJHCP foi desafiada para, em 
conjunto com a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, interpretar o repertório de António 
Pinho Vargas, nome incontornável da música 
portuguesa contemporânea. Foram então 
feitos novos arranjos dos seus temas por 
músicos da OJHCP e a primeira apresentação 
em concerto deu-se em 2015, no São Luiz 
Teatro Municipal. Este projeto tornou-se de 
tal forma importante no processo de afirma-
ção da orquestra que foi decidido editá-lo em 
disco. Lançado em 2016, o álbum  “A Dança 
dos Pássaros” – nome de um dos temas mais 
conhecidos de Pinho Vargas – veio contribuir 
para o reconhecimento do trabalho do com-
positor enquanto parte fundamental da 
cultura musical portuguesa e será o trabalho 
que a OJHCP irá interpretar neste concerto.

Since 2011, Orquestra de Jazz do Hot Clube de 
Portugal (OJHCP) has been involved in a project 
based on the new music of Portuguese composers. 
Released in 2016, the album “A Dança do 
Pássaros” (name of one of Pinho Vargas’ most 
famous tracks) would contribute to the recogni-
tion of the composer’s work as a fundamental 
part of Portuguese musical culture and this will 
be the work that OJHCP will play in this concert.

Luís Cunha Direção; Xavier Ribeiro, Lars Arens, Rúben  
da Luz, Rui Bandeira, trombones; Tomás Pimentel, Diogo 
Pedro, Ricardo Carvalho, Jessica Pina trompetes; Daniel 
Salomé, Paulo Gaspar, João Mortágua, César Cardoso, 
Mateja Dolsak saxofones; Nuno Costa guitarra; Óscar Graça 
piano; António Quintino contrabaixo; Pedro Felgar bateria

8 setembro
Jardim da Quinta das Conchas

19h

andaluCía  
big band

“Suite Trafalgar”

A Andalucía Big Band (ABB) é uma orquestra 
de jazz sediada em Sevilha e formada por 
músicos oriundos de diversas províncias 
andaluzas: Huelva, Cádiz, Sevilha e Málaga. 
Nasceu com o objetivo de aproximar o jazz do 
público e dar a conhecer não só o repertório 
tradicional para Big Band como as obras de 
compositores atuais. Para Lisboa, a ABB 
propõe um concerto com obras para solista 
convidado, resgatando a estética de explora-
ção de linguagens da formação para o “third 
stream”. Um olhar sobre a música de Gil 
Evans e Miles Davis permitiu ao pianista e 
compositor da banda, Javier Galiana, ideali-
zar uma suite, numa coleção de peças basea-
das em ritmos flamencos, com raízes na 
tradição contemporânea, mais do que pro-
priamente na jazzística. A “Suite Trafalgar” 
convida, em cada uma das suas peças, a um 
passeio pela costa de Cádiz. Em torno desta 
suite juntam-se uma série de temas ou com-
posições que a ABB apresenta como próprias 
e únicas, empenhada em desenvolver e 
impulsionar a criação de um repertório 
específico inspirado na sua terra ou criado 
nela.
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Andalucía Big Band (ABB) is a Seville-based 
jazz orchestra made up of musicians originating 
from different Andalusian provinces. For Lisbon, 
ABB have put together a concert with pieces for a 
guest soloist, moving the band towards the “third 
stream”. In each of its pieces, the “Suite 
Trafalgar” invites us on a trip along the Cádiz 
coast. 

Miguel López Direção; Julián Sánchez trompete (solista)
Miguel Barrones, Javier Plaza, Antonio Mauro, Daniel 
Muñoz trombones; Jesús Martínez, Joseba Robles, Lipi 
Calvo, Alejandra Artiel trompetes; Javier Ortí, Leandro 
Perpiñán, Xema Espinosa, Pedro Cortejosa, Ignacio 
Guarrochena saxofones; Javier Galiana piano; Manolo 
Soldán guitarra; Javier Delgado contrabaixo;  
Nacho Megina bateria

15 setembro 
Jardim da Amnistia 

Internacional
19h

big band JúniOr 
convida Rita Maria  

A Big Band Júnior é uma orquestra-escola de 
jazz, constituída por cerca de 20 músicos, 
entre os 12 e os 17 anos de idade. Nasceu em 
2010, a partir de uma ideia original de 
Alexandra Ávila Trindade e João Godinho e 
ganhou forma através de uma parceria entre o 
Centro Cultural de Belém e o Hot Clube de 
Portugal. A missão da BBJ é estimular o gosto 
pelo jazz entre os mais novos, proporcionan-
do formação aos seus alunos enquanto mem-
bros de uma orquestra de jazz e dando-lhes a 
oportunidade de experienciarem momentos 
que fazem habitualmente parte da vida de um 
músico profissional. Tocar ao lado de nomes 
reconhecidos será sem dúvida uma das 
experiências mais enriquecedoras para estes 
jovens. Para esta ocasião a Big Band Júnior 
tem o enorme privilégio de partilhar o palco 
com a cantora Rita Maria, num repertório 
constituído maioritariamente por composi-

ções de músicos portugueses. Este concerto 
contará ainda com vários temas instrumen-
tais bem enérgicos, tais como “Birdland”  
de Joe Zawinul e “Mali m’Bule Baaba”,  
de Bernardo Sassetti. 

Big Band Júnior is a jazz orchestra-school 
consisting of around 20 musicians aged between 
12 and 17. BBJ aims to develop a taste for jazz 
amongst younger people. On this occasion,  
Big Band Júnior has the enormous privilege  
of sharing the stage with singer Rita Maria,  
in a set largely consisting of compositions  
by Portuguese musicians. 

Claus Nymark Direção; Rita Maria voz (convidada especial); 
Hugo Xavier trompete; Bernardo Tinoco, Ricardo Neto, 
Clara Sprung, Manuel Fernandes, Sofia Sena saxofones; 
Frederico Araújo, Miguel Morais clarinete; Inês Miranda 
oboé; Duarte Carvalho, Ricardo Almeida guitarra; José 
Manuel Cavaco, Inês Ferreira piano; Laura Carvalho 
violoncelo; Manuel Castro violino; João Lobo contrabaixo; 
Tomás Almeida, Afonso Alves bateria; Mariana Caldeira 
Pinto voz

Apoio à criação da Big Band Júnior:  
Orelha Viva Associação Cultural; CCB; Hot Club Portugal
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22 setembro
Parque da Bela Vista

19h

big band  
dO MuniCíPiO  

da nazaré

A Big Band do Município da Nazaré (BBMN) 
formou-se em 1999 e tem uma formação 
clássica. Neste concerto, a orquestra apre-
senta um repertório baseado em grandes 
canções do jazz, imortalizadas por cantoras 
como Ella Fitzgerald ou Natalie Cole, servin-
do-se para isso de todo o potencial da sua 
cantora “residente”, Júlia Valentim. Serão 
tocados ainda instrumentais que vão dos 
standards do jazz à música pop, sempre  
com arranjos destinados a esta formação.  
Certa é a alegria constante, que se espera 
contagie todo o público. A BBMN conta já 
conta com cinco cds gravados, tendo como 
convidados Sérgio Carolino, Lúcia Moniz, 
Mariana Norton, Daniel Bernardes e Rúben 
da Luz. Estes trabalhos, representam a 
evolução musical desta formação e todos 
receberam os melhores elogios da crítica 
especializada. 

Big Band do Município da Nazaré (BBMN) was 
formed in 1999 and consists of a classic line-up. 
At this concert, the orchestra will perform a set 
based on the great jazz songs, immortalised by 
singers like Ella Fitzgerald and Natalie Cole 
which will reveal the full potential of their 
“resident” vocalist, Júlia Valentim. 

Adelino Mota Direção; André Ramalhais, Rui Correia, Gil 
Silva e Kevin Severino trombones; Vítor Guerreiro, João 
Mário, Luís Guerreiro, André Venâncio, Paulo Santos 
trompetes; Joaquim Pequicho, Nuno Mendes, João Capinha, 
Pedro Morais, Ricardo Cipriano saxofones; Gonçalo Justino 
guitarra; Ricardo Caldeira piano; Tiago Lopes baixo; Bruno 
Monteiro bateria; Júlia Valentim voz

23 setembro
Largo da Ajuda

19h

Orquestra  
Jazz de 

MatOsinHOs 
convida Manuela Azevedo  

Do norte do país, chegam-nos dois dos nomes 
mais prestigiados da música portuguesa para 
um concerto imperdível: a Orquestra Jazz de 
Matosinhos com a cantora Manuela Azevedo. 
A Orquestra Jazz de Matosinhos tem desen-
volvido ao longo dos últimos anos uma série 
de projetos com vozes oriundas dos mais 
variados universos musicais –  do jazz (Dee 
Dee Bridgewater ou a cantora Maria João), 
passando pela música brasileira (Maria Rita) 
e pela música do mundo (Mayra Andrade), 
criando arranjos originais para repertórios 
nunca ouvidos em versão big band. Para este 
espetáculo, que é também uma comemora-
ção dos seus 20 anos, a orquestra convida 
uma das mais destacadas cantoras da música 
portuguesa: Manuela Azevedo, conhecida 
especialmente pela sua longa carreira en-
quanto vocalista dos Clã. O repertório reúne 
escolhas da cantora e percorre alguns dos 
clássicos do cancioneiro norte-americano, 
francês, da música popular brasileira e até 
dos próprios Clã. 

This unmissable concert brings together two of 
the most celebrated names in Portuguese music: 
the Orquestra Jazz de Matosinhos and singer 
Manuela Azevedo (Clã group lead singer). For 
this concert, which is also a celebration of the 
orchestra’s 20th anniversary, the song selection 
reflects the singer’s choices and will bring togeth-
er some classics from the American and French 
songbook, Música Popular Brasileira and even 
Clã themselves.
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Pedro Guedes Direção; Manuela Azevedo voz; José Luís 
Rego, João Guimarães, Mário Santos, José Pedro Coelho, 
Rui Teixeira saxofones; Gileno Santana, Ricardo Formoso, 
Rogério Ribeiro, Javier Pereiro trompetes; Daniel Dias, 
Álvaro Pinto, Andreia Santos, Gonçalo Dias trombones; 
Carlos Azevedo piano; André Fernandes guitarra; José 
Carlos Barbosa contrabaixo; João Cunha bateria; Juca 
Monteiro percussão

29 setembro
Jardim Amália Rodrigues

19h

luMe – lisbOn 
undergrOund 

MusiC enseMble

O Lisbon Underground Music Ensemble 
(LUME) é um projeto do compositor Marco 
Barroso, que pretende criar um espaço de 
expressão da sua música, num contexto 
orquestral particular, com afinidades no 
modelo clássico da Big Band. A formação 
nasceu em 2006 e conta com alguns dos 
músicos mais experientes da cena jazz e 
erudita nacional. Seja por uma dramatiza-
ção (muitas vezes irónica) das práticas e 
vocabulários que passam pelo jazz, rock ou 
música erudita, seja pela incursão no expe-
rimentalismo, a música de Marco Barroso 
reconstrói a carga patrimonial do “bigban-
dismo”, fugindo aos seus padrões mais 
convencionais e abrindo novas perspetivas 
estéticas. Para este concerto, o LUME 
apresenta uma seleção de peças do seu 
repertório baseada nos seus dois trabalhos 
discográficos. Na senda de uma abordagem 
autoral e experimentalista, o LUME traz à 
sua casa, a cidade de Lisboa, um conjunto 
de composições originais, que vão do jazz 
ao rock, passando pela música clássica e 
experimental, num hino à cosmopolita  
e efervescente capital portuguesa.

Lisbon Underground Music Ensemble (LUME)  
is a project by composer Marco Barroso whose 
aim is to provide a space for the expression of his 
music, in a particular orchestral context, with 
an affinity for the classic Big Band model.

Marco Barroso Direção, composição, piano; Ruben Santos, 
Eduardo Lála, Pedro Canhoto trombones; Jorge Almeida, 
Gonçalo Marques, Pedro Monteiro trompetes; Ricardo 
Pires, João Pedro Silva , Ricardo Toscano, José Menezes, 
Elmano Coelho saxofones; Manuel Luís Cochofel flauta
Paulo Gaspar clarinete; Miguel Amado baixo elétrico
André Sousa Machado bateria
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O CineCidade regressa ao Jardim do Palácio Pimenta – Museu  
de Lisboa, para mais cinco noites de cinema ao ar livre. Esta 

segunda edição é dedicada às “Cidades Distópicas”, mantendo a 
metrópole como eixo central: todos estes filmes têm como cenário 
cidades inventadas ou reais, mas que sofreram transformações 

arquitetónicas, urbanísticas ou sociológicas através da visão dos 
realizadores. A inspiração para este programa chegou através da 

exposição “A Lisboa que Teria Sido”, que reuniu cerca de 200 
projetos urbanísticos e arquitetónicos para a capital que não 

chegaram a ser concretizados. O percurso cinematográfico que 
propomos poderia também constar no “Dicionário de Lugares 

Imaginários”, de Alberto Manguel e Gianni Guadalupi,  
um guia de viagem por lugares existentes apenas no terreno  

da ficção. Com ou sem mapa, embarquem connosco neste  
passeio por distopias do passado, do presente e do futuro. 

CineCidade returns to the Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa, for five more nights of 
open-air cinema. This second year is dedicated to “Dystopian Cities”, with the metropolis remaining 

its central theme. Join us on this trip through dystopias of the past, the present and the future.

ciNe 
cidade

2, 9, 16, 23 e 30 setembro
Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa

Entrada livre
A classificar pela CCE 
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2 setembro
21h30 

O Herói  
dO anO 2000 

sleePer
Woody Allen

1973

“O Herói do Ano 2000” é uma comédia satírica 
de ficção científica de Woody Allen. Miles 
Monroe (Woody Allen) é um músico de jazz que 
entra num hospital de Nova Iorque para uma 
pequena operação a uma úlcera. Mas as coisas 
não correm como previsto e Miles é congelado, 
acabando por acordar 200 anos mais tarde. 
Como se não bastasse o desenquadramento 
temporal, depara-se com uma sociedade 
dominada por um ditador. Miles deverá desem-
penhar um papel muito importante, uma vez 
que, sendo um homem do passado, ainda não 
está controlado pelo sistema e possui informa-
ções históricas muito importantes. 

Sleeper is a science-fiction, satirical comedy by 
Woody Allen. Miles  Monroe (Woody Allen) is a 
jazz musician who goes to a New York hospital 
for a small operation on an ulcer. But things 
don’t go as expected and Miles is frozen, only 
waking up 200 years later. As if this temporal 
upheaval was not enough, he’s faced with  
a society dominated by a dictator.

9 setembro
21h30

tHX 1138
George Lucas

1971

Numa sociedade do futuro, os seres humanos 
são mantidos numa rigorosa rotina, com 
grande controlo emocional e falta de indivi-
dualismo, graças ao uso obrigatório de dro-
gas. THX 1138 (Robert Duvall) é um funcioná-

rio da fábrica de robots policiais, que lida  
com material radioativo. A precisão dos seus 
gestos começa a falhar no momento em que  
o seu cocktail de sedativos é mudado sem que 
ele o saiba. Tal é culpa de LUH 3417 (Maggie 
McOmie), a sua companheira de quarto que 
percebe que, sem sedativos, ambos começam 
a sentir emoções novas, levando-os a sentir 
afeto um pelo outro e a terem relações se-
xuais, o que é proibido na sua sociedade e  
os conduzirá à prisão. Um filme de culto do 
início da carreira do realizador George Lucas, 
que viria a ficar conhecido mundialmente  
por sucessos estrondosos como as sagas  
Star Wars ou Indiana Jones. 

In a society of the future, thanks to the obligatory 
use of drugs, human beings are kept to a strict 
routine. The accuracy of THX 1138’ (Robert 
Duvall) movements begins to fail when his cocktail 
of sedatives is changed. This is a cult film from  
the beginning of George Lucas’ career, the director 
who would go on to enjoy tremendous successes 
with films such as Star Wars and Indiana Jones. 

16 setembro
21h30

O quintO 
eleMentO

tHe FiFtH eleMent
Luc Besson

1997 

Nova Iorque, séc. XXIII. A cada 5000 anos, 
aos quatro elementos da natureza (Terra, Ar, 
Água e Fogo) junta-se um quinto elemento 
que ninguém conhece, para juntos combate-
rem as forças do mal.  Uma força maléfica, 
apoiada por Zorg (Gary Oldman) está dispos-
ta a quebrar esta união e é um taxista e antigo 
agente das forças especiais de Nova Iorque, 
Korben Dallas (interpretado por Bruce Willis) 
que acaba por se ver a braços com a missão de 
proteger o Quinto Elemento dos perigos que o 
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rodeiam, até à união com os outros quatro. 
Baseado na obra dos criadores de banda 
desenhada franceses Jean Giraud e Jean-
Claude Mézières, que foram também produ-
tores do filme, trata-se de um confronto 
clássico entre o bem e o mal para salvar a 
humanidade, mas com muito estilo: o guarda-
-roupa futurista e andrógino foi desenhado 
pelo estilista francês Jean Paul Gaultier e  
a protagonista do filme é a super-modelo  
Milla Jovovich. 

New York, 23rd Century. Every 5,000 years,  
the four natural elements are joined by a fifth 
element to fight the Forces of Evil. An evil force, 
supported by Zorg (Gary Oldman), is keen to 
break this union. A taxi-driver and ex-New York 
special forces agent, Korben Dallas (played by 
Bruce Willis) finds himself with the mission of 
protecting the Fifth Element.

23 setembro
21h30

akira
Katsuhiro Otomo

1988

Baseado numa série de álbuns de manga com 
o mesmo nome, a ação de Akira passa-se em 
2019, quando um projeto militar secreto 
coloca Neo-Tóquio, uma cidade futurista e 
cyber-punk, em risco. Através dessa experiên-
cia militar, o membro de um gangue de 
motoqueiros transforma-se num psicopata 
com poderes mentais capaz de devastar tudo 
em seu redor, encontrando a resistência de  
dois jovens e de um grupo de psíquicos.
O culto à volta do filme foi aumentando 
exponencialmente desde a sua estreia no 
cinema nos anos 80 e é considerado um 
objeto definidor para a animação japonesa. 
Hoje é considerado por muitos críticos um 
dos melhores filmes de animação e de ficção 
científica de sempre.   

Based on a Japanese manga series of the same 
name, Akira is set in 2019, when a secret mili-
tary plan puts the futuristic and cyber-punk city 
of New Tokyo at risk. The film’s cult following 
has grown exponentially since it was first shown 
in cinemas in the 1980s and it is considered  
a defining work in Japanese animation. 

30 setembro
21h30

dark City
Alex Proyas

1998 

Realizado um ano antes do primeiro filme da 
triologia Matrix, Dark City (em português, 
Cidade Misteriosa) antecipava já muito do 
ambiente neo-noir que viria a ser popularizado 
globalmente pela saga dos irmãos Wachowski. 
John Murdoch acorda num quarto de hotel 
desconhecido e descobre que é procurado por 
uma série de assassínios brutais, embora não 
se lembre de nada. Perseguido pela polícia e 
atormentado por estranhos seres misteriosos, 
que possuem a capacidade de parar o tempo  
e alterar a realidade, John procura descobrir o 
enigma da sua identidade. Mas numa cidade 
onde a realidade é a maior ilusão, descobrir  
a verdade pode ser fatal. À data da estreia do 
filme, o estúdio considerou que o argumento 
era demasiado complexo e receando que fosse 
incompreensível, obrigou o realizador a incluir 
uma explicação na introdução do filme. Se na 
altura da estreia não teve muito sucesso, o 
tempo acabou por fazer justiça a Dark City  
e transformou-o num clássico obrigatório  
para os fãs de ficção científica. 

Released a year before the first film in the Matrix 
trilogy, Dark City anticipated much of the neo-
noir atmosphere that would be popularised 
globally by the Wachowski brothers’ saga. Though 
it didn’t have great success upon its release, time 
has done justice to Dark City and it has become  
a must-see classic for fans of science-fiction.
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KiosQuo- 
RaMa

2 setembro
Coreto de Carnide

Entrada livre
A classificar pela CCE 
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Kiosquorama é um festival gratuito e itinerante que começou  
nos coretos dos jardins parisienses e que se estendeu para outras 

cidades europeias. Este ano, o quarto em que abraça Lisboa, traz 
muitas novidades: além de músicos novos da cena musical 

francesa, apresenta também a atuação de músicos portugueses, 
um mercado de discos em vinyl, dj sets e teatro. 

Kiosquorama is a free and itinerant festival that began in the bandstands of Parisian gardens  
and spread to other European cities. This year, the fourth which embraces Lisbon, brings lots  

that is new: in addition to new musicians from the French music scene, there will also be  
performances by Portuguese musicians, a vinyl record market, DJ sets and theatre.

21

Kiosquorama

13h30

rOdrigO  
serraO Pt 

Concerto / Concert 

15h15

FiOna  
Walden Fr

Concerto / Concert 

16h

antOnin Fr 
Concerto / Concert

16h45

PerFOrManCe 
teatral Pela 
COMPanHia  
lua CHeia Pt

Theatrical performance

17h30

blaCk Pt 
DJ set

18h30

lOurençO  
lvgs Pt

DJ set 

19h30 

HOlly Pt

DJ set
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sou do 
Fado

7, 14, 21 e 28 setembro
Largo de São Carlos

Entrada livre
A classificar pela CCE 

COPRODUÇÃO: EGEAC – PROGRAMAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO / MUSEU DO FADO
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Durante o mês de setembro, aceite o convite para ver e ouvir 
Helder Moutinho, Cristina Branco, Cuca Roseta e Aldina Duarte 

ao ar livre, em quatro noites que se adivinham memoráveis.  
O Fado volta a fazer do Largo de São Carlos, no Chiado,  

o seu palco privilegiado, em espetáculos onde as histórias se  
fazem música, seja através de melodias tradicionais, dedilhadas 

há dezenas de anos por guitarristas virtuosos, seja em canções 
contemporâneas, interpretadas pelas mesmas mãos experientes. 

O romance, o ciúme, a sorte e o destino ganham vida em letras 
corridas ou melancólicas. Fixam no imaginário coletivo os traços 

de personalidade e os pequenos nadas em que nos revemos,  
deste lugar onde o rio se cruza com o mar, nesta Lisboa  

que pulsa ao ritmo da música. 

During the month of September, why not accept the invitation to see and hear Helder Moutinho, 
Cristina Branco, Cuca Roseta and Aldina Duarte in the open air, on four nights that promise  

to be unforgettable. The Largo de São Carlos once again has the privilege of hosting fado nights,  
in shows where stories are made music.

Sou do Fado
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7 setembro
Largo de São Carlos 

21h30

Helder MOutinHO

Em 20 anos de carreira, “O Manual do 
Coração” é apenas o quinto álbum de Helder 
Moutinho. Se os seus discos anteriores ti-
nham um lado narrativo muito forte, contan-
do uma história cada um, este conta uma 
série delas, que partem do coração, das 
emoções provocadas por diferentes momen-
tos. Composto maioritariamente por fados 
canção, as melodias são todas originais e  
as letras resultam de  longas conversas entre 
Moutinho e o letrista João Monge. Com  
uma formação tradicional, o trio de fado – 
composto por Ricardo Parreira na guitarra 
portuguesa, André Ramos na viola de fado 
 e Ciro Bertini na viola baixo – junta-se à voz 
de Helder Moutinho e às palavras de João 
Monge, numa viagem musical mas também 
emocional.

“O Manual do Coração” is only Helder 
Moutinho’s fifth album. With a traditional band 
(a trio consisting of Ricardo Parreira on the 
Portuguese guitar, André Ramos on classical 
guitar and Ciro Bertini on acoustic bass), the 
voice of Helder Moutinho and the words of João 
Monge take us on a musical, and emotional, 
journey.

14 setembro
Largo de São Carlos 

21h30

Cristina branCO 

Dentro de um género com fortes raízes 
conservadoras e tradicionalistas como é o 
Fado, Cristina Branco apresenta sempre uma 
alternativa alicerçada no profundo conheci-
mento dos poetas e poemas que interpreta, 
em compositores requintados e nos músicos 
de excelência que a acompanham e que 
atingem uma aura única ao vivo. Para este 
concerto, traz na bagagem “Menina”, o seu 
novo trabalho, com temas originais de autores 
surpreendentes como Filho da Mãe e  
André Henriques (Linda Martini), Cachupa 
Psicadélica, Mário Laginha e António  
Lobo Antunes. 

Within a music genre with such conservative and 
traditionalist roots as fado, Cristina Branco 
always offers us an alternative with an in-depth 
knowledge of the poets and poems that she 
interprets and performs. For this concert,  
she’s bringing her new work “Menina”.
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21 setembro
Largo de São Carlos 

21h30

CuCa rOseta 

Cuca Roseta é uma das mais reconhecidas 
vozes da nova geração de fadistas. Depois  
do sucesso nos Coliseus, a fadista regressa  
a Lisboa e sai para a rua, no Largo de  
São Carlos. Para este concerto convida a 
Orquestra Ligeira do Exército – uma das mais 
prestigiadas orquestras do país – dirigida pelo 
Maestro Cândido Ameixa, que celebra este 
ano o seu 40.º aniversário. A fadista irá 
desvendar muitos dos temas do seu novo 
disco, com edição prevista ainda para 2017,  
ao mesmo tempo que visitará repertório de 
outros trabalhos. Um concerto a não perder  
e que servirá de ponto de partida para um 
novo projeto internacional.

Cuca Roseta is one of the most renowned vocal-
ists of the new generation of fadistas. For this 
concert, she will be joined by the Orquestra 
Ligeira do Exército which is this year celebrating 
its 40th anniversary. The fadista will unveil 
many of the songs from her new album, as well as 
performing a selection from her previous work.

28 setembro
Largo de São Carlos 

21h30

aldina duarte

Aldina Duarte é considerada uma das grandes 
figuras do Fado contemporâneo, graças à sua 
personalidade artística e singular capacidade 
interpretativa. Tem uma intensa carreira, com 
atuações nas principais salas de espetáculo  
do país e em grandes festivais e temporadas 
internacionais. Chegou ao fado depois de ter 
passado pelo jornalismo e pela rádio, assu-
mindo duas grandes paixões: a música e a 
palavra, o que a leva a unir ao repertório 
tradicional uma escolha cuidadosa dos 
poemas que canta, sendo a própria Aldina 
autora de muitas das suas letras – e de outras 
que escreve para vozes bem conhecidas, 
como Camané, Carminho, Ana Moura, 
Mariza ou António Zambujo.

Aldina Duarte is considered one of the great 
personalities of contemporary fado. She’s had an 
intense career, with performances at Portugal’s 
main venues and important international 
festivals and shows.
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daNçaR  
a cidade

sábados e domingos
Vários locais
Entrada livre
A classificar pela CCE 

Durante o mês de setembro, todos os fins-de-semana 
convidamos os lisboetas a virem para a rua dançar. Mesmo 
que a dança não seja um dos seus talentos naturais, não se 

intimide: em todas as sessões, antes dos bailes, teremos aulas 
abertas de forró, lindy hop, salsa, merengue, entre muitos 

outros estilos. Com a parceria de várias escolas e associações 
de dança da cidade, propomos uma viagem pelo mundo a 

dançar sem nunca sair de Lisboa. Uma oportunidade para 
experimentar diferentes estilos de dança, divertir-se com os 
amigos e a família e descobrir jardins e ligações na cidade 

que o vão deixar surpreendido.   

Every weekend in the month of September, we’ll be inviting the lisboetas to come out into  
the streets to dance. Even if dancing doesn’t come naturally to you, don’t be put off:  

at all the sessions, before the dances, we’ll be giving classes for various styles,  
including Forró, Lindy Hop, Salsa, Merengue amongst many others. This is an opportunity 

to experiment different dance styles, have fun with friends and family and enjoy the 
countless parks in an original way.
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sábadOs

Parque Eduardo VII  
( junto ao jardim infantil)

18h

2 e 16 setembro
Come On & Dance  
Swing, Folk e Forró

A Swing Station junta-se aos projetos Espaço 
Baião e à Tradballs e convida o público para 
um final de tarde de verão a celebrar os vários 
ritmos que nos põem a mexer. Com um DJ  
a representar o Swing, um para o Forró e um 
terceiro para o Folk, o set é dividido com três 
temas para cada ritmo.  Quem não souber os 
passos, poderá aprender antes do baile, nas 
aulas abertas que o antecedem: 40 minutos 
dedicados a cada uma das modalidades – 
Lindy Hop, Forró e Folk. 

With one DJ representing Swing, another for 
Forró and a third for Folk, the set is divided into 
three styles for each rhythm. If you don’t know 
the steps, you can learn them before the dance  
at our open classes. 40 minutes dedicated to 
each of the styles: Lindy Hop, Forró and Folk.
 

9 setembro
Swingin’ the Blues a pares

23 setembro
Swingin’ the Blues a solo

Uma tarde a misturar o Swing com a música 
das suas raízes, o Blues. Antes do baile, 
haverá aulas abertas para todos aprenderem 
os passos de Lindy Hop, Balboa e Blues ou 
Solo Vintage Jazz, Solo Blues e Tap. Segue-se 
um baile com dois DJs, onde o público pode 
dançar com os passos que preferir.

An afternoon mixing Swing with the music  
of its roots: Blues. Before the dance, there’ll be 
open classes where everyone can learn the steps  
to Lindy Hop, Balboa and Blues. The classes  
are followed by a dance with two DJs where  
the public can dance using whichever steps  
they prefer.

Parque da Bela Vista Norte 
(entrada principal junto  

à Casa de Pedra)
10h30

Durante um mês inteiro, o menú é composto 
por uma aula de ginásio ao ar livre, seguida de 
uma aula de dança. Pode escolher descontrair 
a mente e o corpo com Pilates ou Yoga, ou 
libertar todo o stress acumulado da semana 
numa animada sessão de Zumba ou ao som 
do Hip Hop. Marque já na agenda! 

During the month of September, why not spend 
your Saturday mornings with the Jazzy Dance 
Studios at the Parque de Bela Vista and let 
yourself be swept away by good vibes? The menu 
consists of an open-air workout, followed by  
a dance class.

9 setembro
Alongamentos + Zumba

 
16 setembro 

Pilates + Braza

23 setembro
Yoga + Kuduro

30 setembro
Cross Training + Hip-Hop
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Ponte pedonal e ciclável entre  
as Olaias e o Parque da Bela 
Vista Sul (deck de madeira)

18h

2  setembro
Danças Tradicionais  

do Mundo

Neste ateliê da Pé de Xumbo exploramos o 
repertório das danças populares do mundo. 
As danças são muitas e variadas, passando  
pelas danças da Europa, da Polinésia e pelos 
ritmos quentes da África ou da América Central.

At this workshop, the dances are many and 
varied, including European and Polynesian 
dances and the hot rhythms of Africa and 
Central America.

16  setembro
Danças Tradicionais Europeias

A oficina de danças de raiz tradicional euro-
peia explora o repertório das danças popula-
res que são dançadas nos bailes folk. Nesta 
oficina vão-se aprender de uma forma sim-
ples e divertida danças de França, Irlanda, 
Grã-Bretanha, Itália, Grécia, Espanha,  
Países Bálticos e do centro da Europa. 

At this workshop you’ll learn the dances of 
France, Ireland, Great Britain, Italy, Greece, 
Spain, the Baltic States and Central Europe  
in a simple and fun way.

23  setembro
Danças Tradicionais  

do Mediterrâneo

Uma viagem com cheiro a mar! Na oficina de 
danças tradicionais do mediterrâneo explo-
ram-se danças de vários países, géneros e 

estilos, aproveitando o calor do deserto 
Africano, a fresca aragem europeia e  
um cheirinho a especiarias do Oriente.

In this workshop for traditional dances of the 
Mediterranean, we will explore dances of several 
countries, genres and styles, enjoying the heat  
of the African desert, the Fresh European breeze 
and a touch of oriental spice.

30  setembro 
Danças Tradicionais 

Portuguesas

Nesta oficina, apresentamos um repertório de 
norte a sul do país, que varia de região para re-
gião e que nos leva a dançar em roda, pares e 
quadrilhas, e a explorar viras, chulas, fandan-
gos, verdegaio, modas cantadas e corridinhos, 
entre muitas outras danças.

At this workshop, we’ll look at the country’s 
dances from north to south, which vary from 
region to region, taking us through round  
dancing, partner dancing and square dancing.

dOMingOs

Vários locais
18h

Todos os domingos, ao final da tarde, alguns 
dos melhores bailarinos e professores de 
várias modalidades de dança põem os lisboe-
tas e visitantes a dançar. Danças latinas, 
ibéricas, brasileiras e africanas e os seus 
principais passos, ensinados ao longo de duas 
horas de aula aberta a todos, com banda ao 
vivo, em ambiente descontraído e divertido. 
Um convite à partilha da alegria e do prazer 
de dançar com o outro, desfrutando da cidade 
de uma forma original. 
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On every Sunday evening, some of the best 
dancers and instructors of many different styles 
will get lisboetas and visitors dancing in various 
open-air spots. Learn Latin, Iberian, Brazilian, 
African dances and their main steps in a relaxed 
and fun environment, with a live band and  
a two-hour class open to all.

3 setembro
Jardim da Estrela 

Danças Latinas

Nesta tarde, iremos mergulhar no calor  
das danças latinas, entre a Salsa, o Merengue  
e a Bachata. A Salsa surgiu nos cabarets  
de Havana, nos anos 40 do século passado.  
O merengue e a bachata são característicos  
da República Dominicana.

On this afternoon we will immerse ourselves  
in the heat of Latin dances: Salsa, Merengue  
and Bachata.

Diana Castanhas e Angel Rojas Bailarinos/Professores;
Rául Reyes, Osvaldo Pegudo e Hector Herrera Músicos

10 setembro 
Jardim das Amoreiras 

Danças Ibéricas

Uma tarde ao ritmo de nuestros hermanos, 
através do flamenco e das sevilhanas. Apesar 
de serem dois estilos semelhantes, existem 
aspetos que os distinguem: de facto, as sevi-
lhanas são muitas vezes consideradas uma 
versão mais popular do flamenco. É música, 
canto e dança, associado sobretudo à região 
da Andaluzia, mas que se tornou internacio-
nalmente um símbolo da cultura espanhola. 

An afternoon spent dancing to the rhythms of 
nuestros hermanos, with Flamenco and Sevillanas. 

João Lara Pereira e Sílvia Martins Bailarinos/Professores; 
Joaquín Moreno, Paulo Croft, Carlos Mil Homens Músicos

17 setembro 
Largo da Graça 

Danças Brasileiras 

Este baile é uma viagem até ao país irmão, 
onde não faltam o samba e o forró. O samba  
é uma forma de dança nascida no Rio de 
Janeiro, a partir de danças rituais africanas.  
Já o forró, também uma dança tradicional 
brasileira é dançado em pares, ao som de 
vários ritmos tipicamente nordestinos. 

This dance is a journey to Portugal’s brother 
country, land of Samba and Forró.

Enrique Matos e Camila Alves Bailarinos/Professores;  
Asher Coelho, Enrique Matos, Railan Melo, Bruno Pereira 
Músicos

24 setembro 
Jardim do Príncipe Real 

Danças Africanas 

O Kizomba, Funaná, Kola Sanjon e as Danças 
Tribais Africanas marcam o ritmo de uma 
tarde que promete ser bem quente. O kizom-
ba, género originário de Angola que conquis-
tou as pistas de dança de Portugal é uma 
dança a pares. Já o funaná e o kola San Jon  
são oriundos de Cabo Verde.  

Kizomba, Funaná, Kola Sanjon and African 
Tribal Dances will be setting the beat on an 
afternoon which promises to be red hot.

Avelino Chantre e Stela Capelo Bailarinos/Professores; 
Kabum, Mestre Capitão Músicos
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caRMiNa 
buRaNa 

caRL oRFF 
9 setembro 

Parque do Vale do Silêncio
21h30

Entrada livre
A classificar pela CCE 

Orquestra gulbenkian 
COrO gulbenkian 

COrO inFantil dO institutO  
gregOrianO de lisbOa 

Maestro: José Eduardo Gomes

Neste Lisboa na Rua apresentamos ao ar livre um concerto de 
excelência que poderia acontecer em qualquer uma das grandes 

salas de espetáculos do mundo: a interpretação da cantata 
Carmina Burana, do compositor alemão Carl Orff, pela 

Orquestra e Coro Gulbenkian e ainda pelo Coro Infantil do 
Instituto Gregoriano de Lisboa. O concerto terá lugar num  
dos maiores pulmões verdes de Lisboa: o parque urbano do  
Vale do Silêncio, respondendo ao propósito de estender a 
programação cultural até locais menos óbvios da cidade. 

At this year’s Lisboa na Rua, we’ll be performing an excellent open-air concert that wouldn’t be out  
of place at any of the world’s great concert halls. The Gulbenkian Orchestra and Choir, along with 

Instituto Gregoriano de Lisboa’s Children’s Choir, will be performing Carmina Burana, by german 
composer Carl Orff. The concert will take place in one of Lisbon’s biggest green lungs: the Vale do 

Silêncio urban park, in response to the appeal to extend cultural events to less obvious parts of the city. 
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Carmina Burana é uma obra 
referencial que estreou na 

Ópera de Frankfurt, a 8 de 
junho de 1937. O título advém 
de um manuscrito do século 
XIII, encontrado em 1803 na 
Abadia de Benediktbeuren, o 
Codex Latinus Monacensis, a 
maior coletânea de poemas 

profanos do período medievo 
que chegou ao presente.

Carl Orff escolheu 24 poemas do Codex 
Latinus Monacensis, em que o amor e a exube-
rância da vida estão à mercê do acaso . 
A cantata é emoldurada por um símbolo da 
Antiguidade — a roda da fortuna, girando 
eternamente, alternando entre a boa e a má 
sorte. É uma parábola da vida humana expos-
ta à constante mudança. A composição de 
Orff rapidamente se tornou popular: o movi-
mento de abertura e de fecho, “O Fortuna”, 
tem sido utilizado em vários filmes e eventos. 
Orff optou por compor uma música inteira-
mente nova, embora no manuscrito original 
existissem alguns traços musicais para alguns 
trechos. Do ponto de vista musical, a monu-
mentalidade sonora encontra-se na utilização 
do coro e da orquestra como grandes blocos 
harmónicos. Orff dispensou a polifonia e os 
desenvolvimentos temáticos. Todas as can-
ções têm um refrão simples e de perceção 
imediata. O colorido sonoro é conseguido 
através de uma amplitude dinâmica constan-
te, pelo diálogo entre vozes masculinas e 
femininas, e por um ritmo quase dionisíaco.

Carmina Burana is a musical reference point, 
first being performed at the Frankfurt Opera on 
8 June, 1937. From a musical point of view, the 
harmonics of the choir and orchestra serve to cre-
ate a monumental feel.

Orquestra 
gulbenkian

gulbenkian OrCHestra

Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orques-
tral permanente. Começou por ser constituí-
do apenas por 12 elementos, mas foi sendo 
progressivamente alargado, contando hoje 
com um efetivo de 60 instrumentistas,  
podendo ser pontualmente expandido de 
acordo com os programas a executar. Esta 
constituição permite à Orquestra Gulbenkian 
a abordagem interpretativa de um amplo 
repertório, desde o Barroco até à música 
contemporânea. Obras pertencentes ao 
repertório corrente das grandes formações 
sinfónicas, nomeadamente a produção 
orquestral de Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Mendelssohn ou Schumann, 
podem ser interpretadas pela Orquestra 
Gulbenkian em versões mais próximas dos 
efetivos orquestrais para que foram original-
mente concebidas. Em cada temporada, a 
Orquestra realiza uma série regular de con-
certos no Grande Auditório Gulbenkian, em 
Lisboa, e atua igualmente em diversas locali-
dades do país, cumprindo desta forma uma 
significativa função descentralizadora. No 
plano internacional, por sua vez, a Orquestra 
Gulbenkian já fez digressões pela Europa,  
Ásia, África e pelas Américas.

The Gulbenkian Orchestra performs a wide 
musical repertoire, from Baroque to contempo-
rary music. Each season, the Orchestra performs 
a regular series of concerts at the Grande 
Auditório Gulbenkian in Lisbon. It also performs 
at many other locations around the country.  
On the international stage, the Gulbenkian 
Orchestra has already toured Europe, Asia, 
Africa and the Americas.
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COrO  
gulbenkian
gulbenkian CHOir

Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores, atuando igualmen-
te em grupos vocais mais reduzidos. Assim, 
apresenta-se tanto como grupo a cappella, 
interpretando a polifonia dos séculos XVI e 
XVII, como em colaboração com a Orquestra 
Gulbenkian ou com outros agrupamentos 
para a execução de obras do repertório clássi-
co e romântico. Na música do século XX tem 
interpretado, frequentemente em estreia 
absoluta, inúmeras obras contemporâneas  
de compositores portugueses e estrangeiros. 
Tem sido igualmente convidado para colabo-
rar com as mais prestigiadas orquestras 
mundiais, sob a direção de maestros de 
renome internacional. Para além das suas 
apresentações regulares em Lisboa e das 
digressões em Portugal, o Coro Gulbenkian 
atuou em numerosos países de todo o mundo, 
participando também em importantes festi-
vais internacionais. 

Founded in 1964, the Gulbenkian Choir cur-
rently consists of around a hundred singers, but 
also performs in smaller groupings. In addition, 
it has been invited to collaborate with some of the 
most prestigious orchestras in the world, directed 
by maestros of international renown. 

Carla Caramujo Soprano
Carlos Cardoso Tenor
Benedict Nelson Barítono
Paulo Lourenço Maestro do Coro Gulbenkian

COrO inFantil  
dO institutO  
gregOrianO  

de lisbOa
institutO gregOrianO de  
lisbOa’s CHildren’s CHOir 

Criado com o objetivo de permitir aos alunos 
mais jovens desta escola uma primeira abor-
dagem ao canto e ao repertório coral, o coro 
tem-se apresentado em vários concertos na 
área de Lisboa. Lançou no fim do ano passado 
o cd “Mesmo que faça frio” com obras do 
compositor Nuno da Rocha. O coro tem 
executado obras de compositores portugue-
ses contemporâneos, tais como Lopes-Graça 
e Eurico Carrapatoso, tendo em junho de 2011 
estreado a “Missa Brevis” de Sérgio Azevedo 
e “Assim, do tempo em que me falavas” de 
Nuno da Rocha, obras escritas propositada-
mente para este coro. Formado por Henrique 
Piloto, o Coro foi dirigido por Armando 
Possante e é desde 2006 da responsabilidade 
de Filipa Palhares.

This Choir was set up to allow the younger 
students of this school to get a first taste of choir 
singing and the choral canon. It has performed 
at several concerts in the Lisbon area and,  
at the end of last year, released the CD “Mesmo 
que faça frio” with works by composer Nuno  
da Rocha.
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Lisboa  
soa

14 a 17 setembro
Estufa Fria de Lisboa

Entrada livre
A classificar pela CCE 

Imagine um lugar que celebra o mundo sonoro, que o leva a 
percorrer caminhos labirínticos que comunicam acusticamente 

consigo. Imagine que esse jardim é no centro da cidade e que é 
ocupado por vários artistas com obras de arte sonora concebidas 
para aquele lugar. Isto é mais do que imaginação: é o Lisboa Soa, 
que este ano ocupa durante quatro dias a Estufa Fria de Lisboa.  

A arte sonora pode definir-se como um conjunto de práticas  
que usam o som e a escuta como tema ou matéria. Sendo  

o termo relativamente novo, é difícil situar o aparecimento  
da arte sonora num período, local ou movimento artístico 

específico, embora nos últimos anos se tenha vindo a afirmar 
como um campo inovador e em crescimento dentro  

do território da arte contemporânea. 

This year the Lisboa Soa is taking place over three days at the Estufa Fria de Lisboa. Sound art can 
be defined as a series of practices that use sound and hearing as a theme or subject matter. In recent 

years it has become an innovative and growing field within the world of contemporary art.
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Instalações e esculturas 
sonoras no JardIm 

SOuND INSTALLATIONS AND 
SCuLPTuRES AT THE PARK

14 a 17 setembro
14 a 16, 10h–20h30

17, 10h–18h30

adriana sá Pt 
JOHn kliMa eua

Agitar as Águas para  
Melhor Ver o Fundo

Como intervir na beleza natural de uma 
caverna com água? O título desta instalação 
 é emprestado dum livro de poesia Zen.  
O espaço é agora reativo, como o corpo de  
um instrumento. Ao produzir sombra sobre 
sensores de luz, as pessoas ativam pequenas 
bolas que mergulham na água, produzindo 
anéis concêntricos que se intersectam.  
Esta agitação conduz o movimento de tigelas 
metálicas flutuantes, que contem outras 
bolas, de vidro e metal. Quanto maior a tigela, 
maior o ciclo sonoro produzido pela bola 
rolante. A orquestração emerge enquanto  
se escuta a relação entre objetos, espaço,  
água e sombras.

How to interact with the natural beauty of a cave 
with water? The orchestration emerges as you 
listen to the relationship between objects, space, 
water, and shadows.

JOãO riCardO Pt

Cactusworkestra   

CactusWorquestra é uma criação plástica e 
sonora que parte da instrumentação de 20 
cactos preparados e sonorizados, posicionados 
na estufa doce em diversas posições e constela-
ções. Os visitantes podem intervir nos cactos 
de uma forma individual ou coletiva, exploran-
do dinâmicas como objeto principal no som, 
trabalhando assim variações de velocidade, 
intensidade e timbre. O objetivo deste projeto é 
motivar o público geral para o desenvolvimen-
to da sensibilidade sonora, do sentido crítico, 
na incessante procura do som irrepetível. 
CactusWorkestra é um laboratório estéticÓ-
poetico tão fascinante quanto irrepetível. 

CactusWorkestra is a plastic and sound creation 
based on the instrumentation of prepared and 
sound-emitting cacti, positioned in the Estufa 
Doce in various positions and constellations. 
Passing visitors can interact with the cacti 
individually or collectively.
 

sOnOsCOPia Pt 
Fauna 

 Em FAUNA, constrói-se um ecossistema 
artificial que recria uma vida animal imaginá-
ria. Pequenos autómatos musicais habitam 
dentro de pequenas caixas distribuídas pelo 
espaço físico da Estufa Fria de Lisboa, emitin-
do sons, interagindo entre si e complemen-
tando musicalmente o espaço sonoro onde  
estão inseridos. Os autómatos são controla-
dos por um conjunto de microprocessadores, 
programados para induzirem instruções a 
vários tipos de atuadores mecânicos que  
irão ser traduzidas em ações musicais. 

At FAUNA, we have created an artificial ecosys-
tem that recreates an imaginary animal life.
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Jen reiMer Can 
MaX stein eua

As instalações de Jen Reimer e Max Stein 
convidam os nossos ouvidos a concentrar-se 
na música dos lugares em que nos encontra-
mos e chamam a nossa atenção para as 
caraterísticas dos ambientes urbanos que de 
outra forma poderiam passar despercebidos. 
Essas intervenções visam transcender a nossa 
experiência quotidiana do espaço, desfocan-
do as linhas percetuais entre o que é natural e 
o que foi introduzido no ambiente.

The installations of Jen Reimer and Max Stein 
invite our ears to concentrate on the music of the 
places we find ourselves in and draw our atten-
tion to certain characteristics of the urban 
environment which might otherwise go unno-
ticed.

Cláudia  
MartinHO Pt

Arquiteta de formação, Cláudia Martinho 
explora o espaço sonoro como vibração. Para 
o Lisboa Soa irá desenvolver uma instalação 
sonora apresentada num zome, uma estrutu-
ra em dupla espiral baseada na flor da vida, 
sinergética, sustentável, modulável, transpor-
tável e elaborada com materiais naturais.

Cláudia Martinho’installation explores the 
sound space as a vibration. For the Lisboa Soa 
will present a sound installation in a double-spi-
ral structure based on the flower of life, with 
natural materials.

andré  
gOnçalves Pt

André Gonçalves, designer de formação  
e programador por empatia, tem vindo a 
desenvolver, desde 1998, diversos projetos 
em várias áreas artísticas, nomeadamente nas 
artes plásticas, música, vídeo, instalação e 
performance. Na Estufa Fria de Lisboa irá 
explorar a ressonância de uma queda de água.

At the Estufa Fria de Lisboa, André Gonçalves 
will explore the sounding of a water fall.

artIsta em resIdêncIa  
ARTIST IN RESIDENCE

Juan  
sOrrentinO arg

 
Juan Sorrentino (1978) é um artista, músico e 
compositor argentino. No seu trabalho, entre 
concertos e instalações sonoras, explora 
conceitos de linguagem visual, de contexto 
poético e imaginação coletiva. O trabalho de 
Sorrentino foi apresentado em diversos locais 
da América do Sul, Estados Unidos e Europa. 
Recebeu inúmeros prémios, entre os quais  
a Bolsa UNESCO-Aschberg para Artistas,  
o Prémio de Residência de Bourges, entre 
outros. 

Juan Sorrentino (1978) is an Argentinean artist, 
musician and composer. In his work, through 
concerts and sound installations, he explores 
concepts of visual language, poetic context and 
collective imagination.
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Performances sonoras 
SOuND PERFORMANCES

14 setembro 
19h30

agaPea aka  
saša sPaCal esl

Cycles 
Sonic close-up com grilos  

ao vivo Acheta Domesticus 
 
Os momentos são cortados, vividos e experi-
mentados, quase materializados em expe-
riência. Agapea emprega todos os meios 
tecnológicos disponíveis: o som é produzido 
com DIY e outros sintetizadores analógicos  
e manipulados com software de computador, 
e os sons ambientais são capturados com um 
gravador que é usado aqui como um detetor 
de amplificação de som. Agapea trata os 
meios tecnológicos como uma parte essencial 
de um biótopo, ou seja, como outros organis-
mos. No entanto, o desempenho também  
é um diálogo entre grilos e humanos, tanto 
quanto o diálogo entre humanos e tecnologia. 

Sonic close-up with live crickets Acheta 
Domesticus. Agapea employs all available 
technological means: sound is produced  
with DIY and other analogue synthesisers  
and manipulated by computer software, and 
environmental sounds are captured with a 
recorder used as a sound amplification detector. 
This performance is also a dialogue between 
crickets and humans, as well as a dialogue 
between humans and technology.

15 setembro
18h30

adriana sá Pt 
JOHn kliMa eua

Prática das Cordas 

Uma performance que combina cordas, 
longos arames esticados no espaço e sons 
pré-gravados. O título deste trabalho é  
uma homenagem lúdica à teoria das cordas.
Adriana Sá toca uma zither (instrumento de 
cordas ancestral) modificada e longos arames 
amplificados (o “instrumento sem corpo”). 
Inclui um software criado de raiz, que proces-
sa sons pré-gravados de acordo com as fre-
quências sonoras da zither e dos arames.  
John Klima toca um longo arame de aço, 
captando ressonâncias magnéticas com  
um microfone criado por si.

A performance that combines strings, long wires 
stretched within the space and pre-recorded 
sounds. The title of this work is a playful tribute 
to string theory.
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15 setembro
19h30

Jen reiMer Can 
MaX stein eua 

 
Jen Reimer e Max Stein têm explorado a 
ressonância e a natureza acústica dos espaços 
urbanos, tais como passagens inferiores,  
silos, túneis subterrâneos e reservatórios  
de água nas suas performances desde 2008. 
Combinando trompa ao vivo e processada e 
gravações de campo com o ambiente sonoro 
do lugar da performance, Reimer e Stein 
criam uma experiência imersiva e física  
de som e espaço. 

Combining live and processed French horn and 
field recordings with the inherent sonic environ-
ment they perform in, Reimer and Stein create 
an immersive and physical experience of sound 
and space.
 

16 setembro
 18h30

Juan  
sOrrentinO arg

Motto 

Motto é um concerto ao ar livre, em que oito 
artistas com mochilas de som, equipadas com 
microfones, amplificam os sons do parque  
em que se encontram. Os passos, os ramos  
e o vento nas árvores tornam-se os instru-
mentos. A pauta é traduzida num mapa físico,  
delineando cada movimento dos artistas. 

Motto is a live outdoor concert in which 8 
performers wearing sound-backpacks, equipped 
with microphones, amplify live sounds from  
the surrounding park or forest environment.

16 setembro 
19h30

andré  
gOnçalves Pt

Música Eterna

Durante a última década, André Gonçalves 
passou por várias fases na sua abordagem à 
música até chegar ao seu último álbum a solo, 
que foi editado num formato que contraria  
a tradição de fixar a música numa timeline. 
Podemos escutar eternamente a música de 
André Gonçalves numa aplicação para dispo-
sitivos tecnológicos, mas também vamos 
poder ouvi-la na Estufa Fria de Lisboa, uma 
viagem sonora que nos fará perder no tempo  
e na contemplação. 

You can eternally listen to André Gonçalves’ 
music on an app for technological devices, but 
you will also be able to hear it at the Estufa Fria 
in Lisbon, a sound journey in which we will  
lose ourselves in time and contemplation.
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WorkshoPs e  
PasseIos sonoros 

WORKSHOPS AND SOuND WALKS 

Inscrições: lisboasoa@gmail.com

11 a 16 setembro
14h–17h

Juan  
sOrrentinO arg

Motto
Limite de participantes: 8

Neste workshop oito participantes/perfor-
mers irão construir mochilas portáteis de  
som e ensaiar a coreografia para o concerto  
ao ar livre.

In this workshop the performers will develop 
portable sound-backpacks and rehearse  
the choreography for the outdoor concert.

15 setembro
10h30–16h

Peter CusaCk ing 
Sons escondidos no Parque

Limite de participantes: 15 

Estamos habituados aos sons altos das nossas 
cidades, que estão sempre presentes na vida 
urbana. Mas e os sons mais baixos e escondi-
dos que também nos rodeiam? O workshop 
“Sons Escondidos do Parque” explorará esses 
sons. Vamos concentrar-nos no pequeno  
e oculto usando os nossos ouvidos, mas 
também diferentes tecnologias que tornam 
audíveis os sons e as vibrações que, de outra 
forma, são muito difíceis, ou até impossíveis, 
de ouvir.

Hidden Sounds in the Park. What about the 
quiet and hidden noises that surround us? Very 
often they go unnoticed, maybe because they’re 
so quiet, but also because our ears aren’t trained 
to listen to them. The “Hidden Sounds in the 
Park” workshop will explore these sounds.

16 setembro
10h30–16h

saM auinger aus

Pensar com os Ouvidos
Limite de participantes: 15 

A oficina interroga métodos para pensar  
com os ouvidos, uma prática para obter uma 
compreensão mais profunda de como perce-
bemos e comunicamos som. Memória de  
som para formas de som espacial e diferentes 
processos de audição serão analisados e os 
participantes desenvolverão consciências 
sonoras qualitativas, bem como um idioma 
para isso.

Thinking with your ears. This workshop 
interrogates methods for thinking with the ears,  
a practice of gaining a deeper understanding  
of how we perceive and communicate sound.
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16 setembro
11h30–13h30

luís anterO Pt

Lugares Sonoros
Oficina de Gravações  

Sonoras de Campo

Público alvo: Crianças e jovens > 8 anos;  
Limite de participantes: 6 

Oficina de iniciação a gravações sonoras  
de campo que fornece aos participantes as 
bases para desenvolvimento de técnicas  
de gravação, a partir de quatro fases distintas 
e complementares: aprender, escutar, gravar 
e editar. 

Workshop on Field Sound Recording. 
Beginners’ workshop on field sound recording 
that provides participants with a foundation  
for developing recording techniques.

16 setembro
14h30

Maile COlbert eua 
ana MOnteirO Pt

Passeio Sonoro Soundwalk 
Escuta e Movimento

Caminhada guiada por Maile Colbert

Para os primeiros seres humanos o ato de 
caminhar terá surgido a partir da necessida-
de de encontrar formas de sobrevivência. 
Este projeto coloca a ênfase na caminhada, 
uma experiência focada no movimento, 
externo e interno, e na relação entre a escuta 
dos nossos corpos e a sua movimentação no 
tempo, espaço e lugar.

Soundwalk: Listening and Moving. This 
project emphasises the act of walking, an experi-
ence focussed on movement, the external and the 
internal, and the relationship between our bodies 
listening and moving through time, space, and 
place.

17 setembro
11h30–12h30

JOana estevãO Pt 
Só Estou de Ouvidos

Passeio Sonoro / Oficina 

Público alvo:  crianças 5 > 9 anos
 
Oficina destinada a crianças com o objetivo 
de as educar e consciencializar para os dife-
rentes elementos sonoros que existem numa 
paisagem sonora.  As crianças irão fazer um 
passeio sonoro pelo parque, com vendas nos 
olhos e guiados em pares, para uma atenção 
maior sobre o ambiente sonoro que os rodeia.  
No final terão conseguido realizar um retrato 
sonoro do percurso que fizeram.  

A workshop for children which aims to educate 
and raise awareness of the different sound 
elements that exist in a soundscape.
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Isto é mais do 
que imaginação: 
é o Lisboa Soa, 
que este ano 
ocupa durante 
quatro dias a 
Estufa Fria de 
Lisboa. 

estufa frIa de lIsboa
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aNti 
pRiNcesas

16, 17 e 30 setembro
Jardim da Cerca da Graça

11h e 16h 
Entrada livre

A classificar pela CCE; Público alvo: 3 > 5 anos

antiPrinCesas 
viOleta Parra

Nestas sessões de leituras para meninos e meninas damos a 
conhecer uma das protagonistas da coleção Antiprincesas: Violeta 

Parra, uma cantora e compositora chilena que viveu uma vida 
extraordinária e deixou um enorme legado. Através da leitura 

dramatizada da sua biografia, evocamos uma heroína de carne  
e osso, cuja vida não foi um conto de fadas mas que sempre lutou 

por aquilo em que acreditou. A coleção Antiprincesas (Tinta  
da China/ EGEAC), além de Violeta Parra, conta-nos a história 

de mais três mulheres inspiradoras: a pintora mexicana Frida 
Kahlo, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy  
e a escritora brasileira Clarice Lispector. Estas mulheres não  

têm coroas, não vivem em castelos e não têm superpoderes.  
São mulheres reais, mas que desafiaram os cânones e 

revolucionaram o mundo através da arte, literatura ou política.

At these story-time sessions for boys and girls we will get to know one of the protagonists of the 
Antiprincesas collection: Violeta Parra, a Chilean singer and composer who lived an extraordinary 

life and left an enormous legacy. Through the dramatised reading of her life, we will remember a 
flesh-and blood heroine, whose life was no fairytale, but who always fought for what she believed in.
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Antiprincesas

DIREÇÃO: CLáUDIA GAIOLAS; DRAMAtURGIA: ALEx CASSAL; CEnOGRAFIA, ADEREÇOS E FIGURInOS: ÂnGELA ROChA
UMA EnCOMEnDA: SÃO LUIz tEAtRO MUnICIPAL E EGEAC-PROGRAMAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO  

A PARtIR DA COLEÇÃO AntIPRInCESAS, EDIÇÃO DE PARCERIA EntRE A tIntA-DA-ChInA E A EGEAC.
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FestivaL 
ZoNa  
Não  

vigiada 
16 setembro

Polidesportivo da Praça Dr. Fernando Amado, Chelas
16h – 21h

Entrada livre
A classificar pela CCE

 

equiknOXX 
gOd COlOny 

FlOHiO 
b FaCHada 

tOMasa del real 
dJ nigga FOX

Lotação: 700
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Festival Zona Não Vigiada

O Festival Zona Não Vigiada regressa dois anos depois, 
novamente programado e produzido pela Filho Único e pela Casa 
Conveniente/Zona Não Vigiada, que está sediada na Zona J, em 
Chelas, onde o evento toma lugar. A introdução de um festival de 
música na programação regular da Casa Conveniente/Zona Não 

Vigiada corresponde a uma constatação evidente que é a da 
importância da música na vida do bairro. Procura ainda criar 

percursos dentro do Bairro, assim como um movimento do centro 
para a margem, trazendo públicos que normalmente não viriam 

para a Zona J e captando pessoas no interior do Bairro para 
atividades a que normalmente não têm acesso. Um festival com  
música inovadora de diversas origens, mas também com raízes 

nas diferentes comunidades que hoje vivem em Portugal.

The Festival Zona Não Vigiada is back after two years. The introduction of a regular music festival 
in Casa Conveniente/Zona Não Vigiada’s programming reflects the self-evident importance of music 
in the life of the neighbourhood. It seeks to create opportunities for people within the neighbourhood 

as well as a movement of people from the centre of the city to its edges. A festival with innovative 
music of diverse origins, but also with roots in the different communities that live in Portugal today.
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os dias  
de  

MaRviLa 
20 a 24 setembro

Vários locais
A classificar pela CCE 

COORGAnIzAÇÃO: MARIA MAtOS tEAtRO MUnICIPAL E BIBLIOtECA MUnICIPAL DE MARvILA 
COPRODUÇÃO: EGEAC – PROGRAMAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO

O Teatro Maria Matos e a Biblioteca de Marvila são vizinhos, 
localizados em freguesias limítrofes, a menos de oito minutos de 
distância de carro ou de comboio. Durante três dias, juntam-se 

para oferecer um programa cultural para os habitantes das 
Freguesias de Marvila e Alvalade e de toda a cidade de Lisboa. 

The Teatro Maria Matos and the Biblioteca de Marvila are neighbours.  
Over three days, they are coming together to offer a cultural programme for the  

residents of the Marvila and Alvalade parishes, and indeed all of Lisbon.
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topias  
uRbaNas

Topias Urbanas é uma oportunidade para 
entrar de forma inesperada nos espaços da 
freguesia de Marvila. São três dias de perfor-
mances, caminhadas, conversas, jogos e 
projeções de vídeo, concebidas por um grupo 
de artistas, arquitetos e cientistas sociais que 
durante 10 meses frequentaram este lugar  
e trabalharam em grande proximidade com 
alguns dos seus habitantes. Cruzando olha-
res, inquietações e imaginários, construíram 
um percurso multifacetado pela memória e 
pela singularidade das ruas, praças, hortas  
e bairros desta freguesia.

Topias Urbanas is an opportunity to see the 
parish of Marvila in an unexpected way. It 
consists of three days of performances, walks, 
games and video projections, designed by a group 
of artists, architects and social scientists who, for 
a period of 10 months, spent time in the area and 
worked in close contact with some of its residents.

Projetos no âmbito da rede Create to Connect com o apoio  
do Programa Cultura da União Europeia

22 a 24 setembro
Biblioteca de Marvila 

10h–22h30 (sexta)
10h–24h (sábado)

10h–20h30 (domingo)

ls reCyCle

LS Recycle, é um desafio proposto por Luís 
Santos, um artista de Marvila. A primeira 
exposição de Luís Santos mostrará o trabalho 
deste artista plástico e urbano em suportes 
diversos, recicláveis. 

LS Recycle is a challenge set by a Marvila-based 
artist. His first exhibition will show the work of 
this plastic and urban artist, based on recycled 
materials.

22 setembro
Em frente à Biblioteca  

de Marvila 
18h30

gustavO CíriaCO 
Onde o horizonte se move

Performance 

Duração: 45 min

Onde o horizonte se move, do brasileiro Gustavo 
Ciríaco, convida o público a uma desacelera-
ção. Em frente à Biblioteca de Marvila, o 
público, como faziam os vigias do passado,  
vai vasculhar o horizonte para decifrar as 
figuras que surgem esborratadas pelo sol.

Where the horizon moves. In front of the 
Biblioteca de Marvila, the audience, like the 
watchmen of the past, will search the horizon to 
make out figures which emerge blurred by the sun.

22 setembro
Biblioteca de Marvila 

21h

quintais  
de CHelas 

Ativação e Transmissão  
de uma Prática

Conversa / Conversation

Inscrição obrigatória para lilianacoutinho@egeac.pt  
até 20 setembro (lotação: 20)

Chelas é um território marcado pela presen-
ça de hortas diversas, criadas e cuidadas 
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pelos habitantes dos seus vários bairros.  
Nos últimos anos, parte destes espaços foi 
objeto de intervenção municipal, levando  
à construção de três parques hortícolas: Vale 
de Chelas, Quinta das Flores e Lóios. Topias 
Urbanas propõe um encontro na Quinta das 
Flores como mote para uma conversa sobre  
a diversidade dos Quintais de Chelas e o seu 
papel nas vidas de quem os cuida.

Chelas Vegetable Gardens: Activation and 
Transmission of a Practice. Topias Urbanas 
invites you to a meeting at the Quinta das Flores 
for a conversation on the diversity of Chelas’ 
vegetable gardens and their role in the lives  
of those who tend them.

22 setembro
Biblioteca de Marvila

21h30

asseMbleia
Rui Catalão

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete a partir de 1 hora antes do início do espetáculo; 

Duração: 60 min; M/12

Um casal discute “o problema da habitação”  
e da “coabitação” no local onde moram.  
Os problemas que identificam só podem ser 
resolvidos coletivamente. É então convocada 
uma assembleia – o público na plateia! 
Assembleia partiu de um trabalho aberto com 
moradores do bairro de Marvila e regressa, 
depois da estreia no Teatro Maria Matos,  
ao bairro onde foi concebido.

A couple discuss “the problem with housing”  
and “cohabitation” in the area where they live. 
The problems they identify can only be solved 
collectively.  A meeting is called – the public take 
the stage!

Apresentação no âmbito da rede Create to Connect  
com o apoio do Programa Cultura da União Europeia

23 a 24 setembro 
Biblioteca de Marvila

11h

COleçãO de 
POeMas de rita 
tabOrda duarte

com Crista Alfaiate
Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 

bilhete no local a partir de 1 hora antes do início do espetáculo; 
Reservas válidas até 30 minutos antes do início do espetáculo 

na receção da Biblioteca ou através dos contactos 218 173 000 
e bib.marvila@cm-lisboa.pt ; duração: 25 min; M/6

Depois de uma apresentação de sucesso  
no início do ano, Crista Alfaiate vai voltar  
a trazer à vida os poemas de Rita Taborda 
Duarte na nossa Coleção de Poemas. Saltando 
de ideia em ideia, pulando de verso em verso, 
olharão o mundo pelo seu lado reverso.

Rita Taborda Duarte Poetry Collection. 
Following a successful presentation at the begin-
ning of the year, Crista Alfaiate will once again 
bring to life the poems of Rita Taborda Duarte.

23 setembro
Biblioteca de Marvila

17h

Muita tralHa 
POuCa tralHa

A viagem de ida  
para a grande corrida

Catarina Requeijo

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete no local a partir de 1 hora antes do início do espetáculo; 
Reservas válidas até 30 minutos antes do início do espetáculo 

na receção da Biblioteca ou através dos contactos 218 173 000 
e bib.marvila@cm-lisboa.pt; duração: 30 min; M/3

Escolher não é tarefa fácil. Escolher o que se 
leva para a viagem também não. Há sempre 
alguma coisa que nos pode fazer falta…  
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Quem nunca teve vontade de levar a casa 
toda? Pouco habituado a viajar, o casal 
Querido decide ir ver a sua sobrinha Manuela 
participar numa corrida de automóveis.  
Mas antes da viagem é preciso preparar a 
bagagem. É aqui que os problemas começam. 
Levam o quê? Pouca tralha? Muita tralha?

A viagem de ida para a grande corrida 
(The journey to the big race). Unused to 
travelling, the Querido couple decide to see  
their niece Manuela take part in a car race.  
But before they set off, they need to pack their 
bags. This is where the problems begin. 

23 setembro
Biblioteca de Marvila

18h–20h

CartOgraFia  
eM MOviMentO

Deriva pelo bairro e suas 
temporalidades

Visita Guiada / Guided tour

Ponto de encontro: Biblioteca de Marvila (o mapa do percurso 
pode ser levantado na receção da Biblioteca)

Em Cartografia em movimento, Topias 
Urbanas propõe que caminhemos pelo bairro 
Marquês de Abrantes para irmos ao encontro 
dos diferentes tempos históricos que consti-
tuem este lugar e a forma como hoje são 
vividos, dados a ver através de instalações  
de som e imagem dispostas ao longo de um 
percurso marcado num mapa. O último 
momento do percurso é um encontro coleti-
vo em frente à Associação de Moradores  
do Bairro Marquês de Abrantes, às 19h30.

Cartography in motion: Derived from  
the neighbourhood and its temporalities. 
Topias Urbanas offers a walk through the Marquês 
de Abrantes neighbourhood to get to know some of 
the different historical periods that have marked 

this area, and how they are experienced today. 
Delivered through sound and image installations 
positioned along a route marked on a map. 

23 setembro
Biblioteca de Marvila

21h30

e agOra nós
Rui Catalão

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete a partir de 1 hora antes do início do espetáculo; 

duração: 60 min; M/6

E Agora Nós é um espaço de reunião para 
desenvolver uma dramaturgia da oralidade, 
com personagens em trânsito da costa africana 
até aos subúrbios de Lisboa, antes dos seus 
filhos se espalharem pelo resto da Europa. 
Reunindo pequenos episódios onde o mundo 
do trabalho e a intimidade se cruzam, as 
apresentações públicas tornam-se celebrações 
comunitárias, momentos de partilha da maior 
odisseia humana: a das grandes migrações.

And Now Us. E Agora Nós is a meeting space 
for the development of oral drama, with charac-
ters in transit from the African coast to the 
Lisbon suburbs, before their children disperse 
across the rest of Europe.

Apresentação no âmbito da rede Create to Connect  
com o apoio do Programa Cultura da União Europeia

23 setembro
Biblioteca de Marvila

23h

WPk e distOrçãO
imagens entre o real  

e a ficção
Vídeo-projeção / Video projection

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete no local a partir de 1 hora antes do início do evento
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Uma noite para repensarmos o modo de 
olhar para Marvila. Será apresentado um 
vídeo-ficção, feito por um grupo de jovens 
moradores, a propósito das representações 
sociais destes bairros e um videojogo,  
apresentado por Pedro Oliveira, morador  
do bairro do Armador e investigador da 
Universidade de Coimbra, que simula  
a vida nos bairros de Chelas.

WPK and Distortion: Images between 
reality and fiction. A video fiction will be 
presented, produced by a group of young resi-
dents, about how Marvila’s neighbourhoods  
are represented socially along with a videogame 
that simulates life in Chelas neighbourhoods.

24 setembro
Praça Raúl Lino, Marvila

16h

Pantera  
COr-de-rOsa

casa cidade, para lá da  
utopia e da distopia

Jogo Performativo / Performative Game

Ponto de encontro: Praça Raúl Lino, Lóios, Marvila 
Entrada livre mediante inscrição obrigatória para  

lilianacoutinho@egeac.pt até 20 setembro  
(Lotação: 10)

Na década de 1960, Chelas foi laboratório  
de modelos utópicos de habitação coletiva. 
Assim foi construída a Pantera Cor-de-Rosa, 
um complexo habitacional no Bairro dos 
Lóios composta por vários edifícios que 
desenham um espaço-rua. Galerias e pontes 
fazem a ligação entre as habitações e a 
cidade e impõem aos moradores a negocia-
ção quotidiana do seu uso coletivo. A partir  
desta vivência Topias Urbanas concebeu,  
com os moradores, um jogo.

Pink Panther: hometown, beyond utopia 
and dystopia. In the 1960s the Pink Panther 
was built, a housing complex in the Bairro  
dos Lóios consisting of several buildings  
which make up a precinct. Topias Urbanas, 
together with residents, has designed a game.

24 setembro 
Biblioteca de Marvila

17h

COnCertO a 
Muitas vOzes

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento  
de bilhete a partir de 1 hora antes do espetáculo; M/6

Neste verão, desafiámos crianças dos vários 
bairros de Marvila a passarem umas férias 
diferentes. Crianças do 6 aos 12 anos com 
vontade de cantar responderam ao desafio e 
ensaiaram semanalmente com a maestrina 
Catarina Braga. Depois de meses de intensa 
preparação, terão finalmente a sua primeira 
apresentação pública n’Os Dias de Marvila.
 
Concert of many Voices. Children aged between 
6 and 12 who want to sing accepted the challenge 
and rehearsed weekly with maestrina Catarina 
Braga. After two months of intense preparation, 
they will finally give their first public performance.

24 setembro 
Biblioteca de Marvila

18h

HuManO
Yann Arthus – Bertrand

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete a partir de 1 hora antes do início do espetáculo; 

duração: 2h23; M/14

Humano é um documentário com histórias  
e imagens do nosso mundo, oferecendo uma 
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imersão nas profundezas do ser humano.  
Desde a mais pequena história diária até  
às histórias de vida mais incríveis, estes 
comoventes encontros de uma sinceridade 
rara destacam o que o lado mais obscuro  
do humano, mas também o que há de mais 
nobre e mais universal. 

Human. Humano is a documentary with stories 
and images of our world, immersing us in the 
depths of the human being.

22 a 24 setembro
Teatro Maria Matos

18h–02h

Miniaturas  
nO teatrO
Alunos Finalistas do  

11.º Ano da Escola D. Dinis

Inspirados pela obra do artista Slinkachu, 
Global Model Village, os alunos finalistas do  
11.º ano da escola D. Dinis constroem histó-
rias com miniaturas e fotografia. São 16 
alunos, 16 formas de contar uma história, 
tendo como cenário o Teatro Maria Matos. 

Final-year students at the Escola D. Dinis. 
Inspired by artist Slinkachu’s Global Model 
Village, the final-year students of Escola  
D. Dinis have constructed stories using minia-
tures and photography. 

22 a 24 setembro
Teatro Maria Matos
21h30  (quarta a sábado)

18h30 (domingo)

MOçaMbique
Mala Voadora 

duração: 75 min ; M/16; 6€ a 12€

Jorge Andrade nasceu em Moçambique  
e veio para Portugal com 4 anos, mas em 
Moçambique (o espetáculo) constrói uma 
biografia como se tivesse lá ficado. Para 
tornar credível esta história de vida, impuse-
mo-la à História do país. Jorge Andrade faz 
agora parte da História de Moçambique. 

Jorge Andrade was born in Mozambique and 
came to Portugal when he was 4 years old,  
but in Moçambique (the show) a biography  
is constructed imagining he had stayed there.

24 setembro 
Teatro Maria Matos

15h30–17h30

bibliOteCa 
HuMana

Entrada livre (sujeita à lotação) mediante levantamento de 
bilhete a partir das 15h no próprio dia; última sessão às 17h

Numa sessão de uma biblioteca humana,  
em sessões de meia hora, um conjunto de 
pessoas com diferentes pontos de vista, 
valores e percursos de vida, serão os “livros”. 
Num clima de mútua aprendizagem e num 
ambiente seguro, pretende-se que estas 
leituras contribuam para a desconstrução  
de estereótipos e preconceitos. 

Human Library. At these half-hour human 
library sessions, a group of people with different 
points of view, values and life paths will be the 
“books” and are available for conversations  
with individuals or groups of “readers”.
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eNtRada  
LivRe 

16 e 17 setembro
Teatro Nacional D. Maria II

Entrada livre
A classificar pela CCE 
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Abertas de par em par: é como vão estar as portas do  
D. Maria II, neste arranque da temporada. Por isso, agarre na 

mão de alguém e passe por elas. Ou venha sozinho, à descoberta. 
Faça do Teatro o seu ponto de encontro. Depois do verão,  

o D. Maria II regressa com dois dias de Entrada Livre.

Wide open. That’s how you’ll find the doors of the Teatro D. Maria II as this season gets underway. 
So, grab a friend and get on down here. Or come alone, in discovery. Make the theatre your  
meeting point. After the summer, D. Maria II is back with two more days of Entrada Livre.

Entrada Livre

esPetáculos

16 e 17  setembro
Sala Garrett

19h (sábado)
16h (domingo)

lear 
a partir de King Lear  

de William Shakespeare

encenação: Bruno Bravo

Levantamento de bilhetes na Bilheteira do D. Maria II,  
a partir das 14 h, para as sessões do próprio dia.  

Limite de 2 bilhetes por pessoa, para uma atividade à escolha, 
sujeito à lotação disponível. Não se aceitam reservas de 

lugares. Espetáculo em cena até 15 de outubro; M/12

Produção: Primeiros Sintomas/TNDMII

16 e 17 setembro
Vários espaços exteriores

15h–20h

building 
COnversatiOn

Lotte van den Berg /  Third Space

Levantamento de bilhetes na Bilheteira do D. Maria II,  
a partir das 14 h, para as sessões do próprio dia.  

Limite de 2 bilhetes por pessoa, para uma atividade à escolha, 
sujeito à lotação disponível. Não se aceitam reservas  

de lugares. Este projeto foi financiado pela apap –  
Performing Europe 2020, cofinanciado pelo Programa  

Europa Criativa da União Europeia
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16 e 17  setembro
Sala Estúdio
19h30 (sábado )
17h (domingo )

tOPOgraFia
Criação coletiva Teatro da Cidade

Levantamento de bilhetes na Bilheteira do D. Maria II, a 
partir das 14 h, para as sessões do próprio dia. Limite de 2 

bilhetes por pessoa, para uma atividade à escolha, sujeito à 
lotação disponível. Não se aceitam reservas de lugares.  
M/12; Espetáculo integrado no Ciclo Recém-nascidos.

16 e 17  setembro
Salão Nobre 

11h

COMer a língua  
[espetáculo para a infância]

texto: Regina Guimarães 
encenação: Catarina Lacerda

 
Necessária reserva prévia para relacoesexternas@tndm.pt ;  

Sujeito à lotação disponível; M/7.
Este projeto foi financiado pela apap –  Performing  

Europe 2020, cofinanciado pelo Programa  
Europa Criativa da União Europeia

 

feIra do lIvro de teatro 
THEATRE BOOK FAIR

16 e 17  setembro
Fachada do Teatro/ 

Praça do Rossio
14h–22h (sábado)

14h –20h  (domingo)

Feira dO livrO de 
teatrO – 3.ª ediçãO

lançamento de lIvro 
BOOK LAuNCH

16 setembro 
Átrio

16h

teatrO POrtuguês 
COnteMPOrâneO 

eXPeriMentalisMO,  
POlítiCa e utOPia 

(Título Provisório)

coordenação: Rui Pina Coelho
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leItura encenada 
STAGE READING

16 setembro
Jardim do Palácio  
da Independência

17h

esqueCer  
texto: Dimítris Dimitriádis 

leitura encenada: Jean Paul Bucchieri 

Levantamento de bilhetes na Bilheteira do D. Maria II, a 
partir das 14 h, para as sessões do próprio dia. Limite de 2 
bilhetes por pessoa, para uma atividade à escolha, sujeito  
à lotação disponível. Não se aceitam reservas de lugares.

exPosIções 
ExHIBITIONS

16 e 17  setembro
14h30 – 18h (sábado)

(domingo, 30 min. antes do início dos espetáculos  
da Sala Garrett para portadores de bilhete)

teatrO eM Cartaz
tHeatre in POsters eXHibitiOn

A coleção do D. Maria II,  
1853–2015

curadoria: Lizá Ramalho e Artur Rebelo

16 setembro
15h e 16h30

visitas guiadas  
à eXPOsiçãO

guided tOurs OF tHe eXHibitiOn 
por Helena Barbosa

   

concerto na varanda 
CONCERT ON THE BALCONY

 

16 setembro
Varanda do Largo  
de São Domingos

21h30

saMuel úria 

17 setembro
Átrio
18h30

Festa de 
enCerraMentO

ClOsing Party

dJ Cvlt

Entrada Livre
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out jaZZ
3, 10, 17 e 24 setembro 

Parque Tejo
17h

Entrada livre
A classificar pela CCE 



Afinem-se os baixos, preparem-se os saxofones e trompetes, 
ressoem os primeiros acordes de bateria: o Out Jazz traz mais  

um verão de boa música e animação. Como já é habitual, todos  
os domingos, os mais belos jardins da capital são tomados  

pela música. Jazz, soul, funk e hip-hop são alguns dos ritmos  
que fazem Lisboa dançar em mais uma edição do Out Jazz. 
Depois de ter percorrido outros jardins da cidade ao longo  

do verão, em setembro o Out Jazz aterra no Parque Tejo.

 As usual, every Sunday the capital’s most beautiful parks will be taken over by music.  
In September Out Jazz lands at Parque Tejo. 
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Out Jazz
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cHapéus  
Na Rua

LisboN busKiNg FestivaL
15 a 17 setembro

Largo do Intendente
Mercado de Arroios

Mercado 31 de Janeiro
Mercado de Culturas

Chapitô
Entrada livre
A classificar pela CCE 

Lisboa na Rua’17



O conceito deste festival é simples. O “busking” é o antiquíssimo 
ato de atuar em espaços públicos onde a presença ou entrada é 
livre e a remuneração dos artistas decorre das contribuições do 
público através do uso do chapéu. Os artistas recebem doações 

vindas diretamente do público como resultado das suas atuações, 
pelo que terão de o cativar e fascinar para garantir um bom 
chapéu. Durante três dias, as ruas do centro de Lisboa vão 

encher-se de artistas de circo, malabaristas, acrobatas, palhaços, 
marionetas, estátuas vivas, poesia improvisada, dança, teatro, 
performance, música e qualquer outra coisa que a imaginação 

possa adivinhar. O festival promove a arte de rua como uma  
peça estrutural da expressão artística urbana, quebrando  
com o paradigma do artista de rua como sinónimo de arte  
pobre, ultrapassando as paredes dos museus, das galerias  
e das grandes salas de espetáculos, para levar ao público  

uma forma de arte acima de tudo humana, próxima  
e surpreendente. Ficamos à espera de o ver por lá.

For three days, the streets of central Lisbon will be taken over by circus artists, jugglers, acrobats, 
clowns, puppets, living statues, improvised poetry, dance, theatre, performance, music and anything 

else you can imagine. The festival promotes street art as a fundamental part of urban artistic 
expression that it will bring to the public an art form that is above all human, close and surprising.
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15 setembro

ABERTuRA

COnFerênCia
COnFerenCe 

“O papel das artes de rua  
nos processos de regeneração 

urbana e social”

Café O Largo
17h

Destinado à mobilização dos agentes cultu-
rais e artísticos em torno do tema  “o papel 
das artes de rua na regeneração urbana e do 
espaço público”. 

The role of street arts in urban and social 
regeneration. Aimed at the mobilisation of 
cultural and artistic operators around the 
theme.

CirCO Para 
esCOlas

CirCus FOr sCHOOls

Largo Intendente  
Pina Manique

Em colaboração com a junta de freguesia de 
Arroios, será apresentado um espetáculo de 
Circo para os Centros de Apoio à Família, 
enquadrado no âmbito do regresso às aulas.

Circus show for the parish’s schools. In part-
nership with the Arroios parish council, a circus 
show will be performed for the Family Support 
Centres, as children prepare to return to school.

15 setembro
Largo do Intendente  

Pina Manique
19h

Cabaret  
de abertura
OPening Cabaret

O festival terá início com um espetáculo no 
Largo do Intendente, um cabaret apresenta-
do por Pedro Tochas e ilustrado por excertos 
dos espetáculos dos artistas do festival. 

The festival will get underway with a show in the 
Largo do Intendente which create a cabaret.

16 setembro
Mercado de Arroios 

Mercado 31 de Janeiro
11h

CirCO nOs 
MerCadOs

CirCus at tHe Markets

Um dos objetivos deste festival é dinamizar 
espaços públicos, envolver a comunidade 
local e desenvolver o comércio local. 

One of the objectives of this festival is to energize 
public spaces, involve the local community and 
develop local commerce. 
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16 setembro
Largo do Intendente  

Pina Manique
14h–19h

esPetáCulOs de rua
street sHOWs

Nesta segunda edição, apresentamos um 
conjunto de espetáculos de oito companhias. 
Os artistas recebem as doações diretamente 
da audiência.

In our second year, we will be presenting a series 
of shows, with eight street art companies. 

16 setembro
Largo do Intendente 

Pina Manique
15h–18h

atividades 
Paralelas

Parallel aCtivities

Workshops em diferentes artes e ofícios, 
através de atividades lúdicas e artísticas.

Workshops on different arts and crafts, using fun 
and artistic activities. 

16 setembro
Mercado de Culturas

21h–22h30

Cabaret  
nOvO CirCO

Há muito que os mercados deixaram de ser só 
um local onde se compram e vendem merca-
dorias. Convidamos a Companhia Fric a Frac 
a criar um espetáculo no Mercado das Culturas. 

Markets have long since ceased to be simply 
places where goods are bought and sold. By 
presenting street art shows in typically popular 
places, such as markets, we are exploring new 
possibilities for these spaces.

17 setembro
Largo do Intendente 

Pina Manique
14h–19h 

esPetáCulOs de rua
street sHOWs

 

17 setembro
Largo do Intendente  

Pina Manique
15h–18h

atividades 
Paralelas

Parallel aCtivities

17 setembro
Chapitô

22h
ESPETÁCuLO DE ENCERRAMENTO 

Cia COM PlOt
ClOsing sHOW

O festival encerra com um espetáculo de 
humor e de circo para todos os públicos na 
Tenda do Chapitô. 

The festival closes with a comedy circus show 
suitable for all audiences at the Tenda do 
Chapitô. 

*Necessária marcação prévia com o Chapitô.
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aRRoios 
FiLM  

FestivaL 
9 a 16 setembro

Auditório Camões
Entrada livre
A classificar pela CCE 
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Arroios Film Festival

Falar de inclusão utilizando a linguagem universal do cinema é o 
mote do Arroios Film Festival, que regressa com várias novidades. 
Além da apresentação de curtas-metragens, conta com atividades 

paralelas e mostras de cinema. O festival apresenta obras  
sem preconceitos, abordando credos, políticas e culturas 

representativas da diversidade cultural da freguesia onde se 
insere. Da Coreia do Sul às Filipinas, passando ainda pela 

produção cinematográfica de países tão longínquos como a Índia, 
Irão, Estados Unidos, Brasil e África do Sul, são 38 os filmes em 

competição na seleção oficial desta segunda edição, que se 
desdobra em três géneros: ficção, animação e documentário.

Discussing inclusion through the universal language of cinema is the motto of the  
Arroios Film Festival. Back again with much that is new, it will be showing short films and  

will also include cinema with lots of other activities going on too.

Mais informações: www.arroiosfilmfestival.com
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viceNte’17 
do  

siLÊNcio  
dos  

coRvos,  
aNiMaL  
viceNte

2 setembro
Travessa da Ermida, Belém

Entrada livre
A classificar pela CCE
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O Vicente é um projeto de espaço público, que interpreta através 
das artes visuais e do pensamento o sentido da lenda de São 
Vicente para os nossos dias. À sexta edição, Vicente dedica 

especial atenção aos corvos de Lisboa, ilustres representantes  
do reino animal no principal mito de Lisboa. Através dessas  

duas criaturas que vemos nas armas da Cidade, somos 
convidados a pensar a questão da nossa relação com os animais,  
e consequentemente a da nossa relação também com os da nossa 

própria espécie. No programa destaca-se a apresentação, na 
Ermida Nossa Senhora da Conceição em Belém, de time-based 

paintings de Dominik Lejman e de uma intervenção na fachada 
por Diogo Machado aka ADD FUEL. Durante a inauguração 
será apresentada a obra Vicente’17 – Do Silêncio dos Corvos, 

Animal Vicente, com a participação, entre outros autores  
do ilustrador e performer visual António Jorge Gonçalves.  

Se na Lisboa medieval os corvos eram animais vivos no 
quotidiano e na vida religiosa, hoje, na cidade domesticada,  

são uma memória cada vez mais distante e um motivo 
meramente visual. É, por isso, boa altura para colocarmos  
o problema do animal – o outro por excelência – no âmago  

dos processos que nos tornam humanos. 

VICENTE is a public space project which interprets the meaning of the legend of São Vicente for  
the present day, by means of thought and visual arts. In its 6th year, VICENTE devotes special 

attention to the crows of Lisbon, illustrious representative of the animal kingdom in Lisbon’s most 
important myth. Highlights will be the presentation of Dominik Lejman’s time-based paintings  

inside the Ermida Nossa Senhora da Conceição in Belém and Diogo Machado aka ADD FUEL’s 
intervention on its façade. At the opening, the book Vicente ’17 – On the Silence of the Crows,  

Animal Vicente will be unveiled, with the participation, amongst others, of the illustrator  
and visual performer António Jorge Gonçalves.

Vicente’17

CURADORIA: MáRIO CAEIRO
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2 setembro

18h

inauguraçãO  
e lançaMentO  

dO livrO

19h

viCente branCO
Performance 

Vicente Branco tem 17 anos. Dança há cinco 
como autodidata e há dois profissionalmente, 
estando neste momento a estudar no 
Balleteatro do Porto. Pratica Ballet, 
Contemporâneo, Popping, Hip Hop e 
Cunningham. Tem-se apresentado em 
trabalhos audiovisuais de dança e espetáculos 
com diversos corógrafos e companhias, 
portuguesas e estrangeiras .

Vicente Branco is 17 years old. A self-taught 
dancer for five years and a professional for two, 
he is currently studying at the Balleteatro do 
Porto. He performs ballet, contemporary dance, 
popping, hip hop and cunningham. He has 
performed in audiovisual dance projects and 
shows with diverse choreographies and compa-
nies, both Portuguese and foreign.

dOMinik leJMan
Exposição / Ermida 

Estados da matéria.  
Double take. 

Dominik Lejman valoriza o facto de se encon-
trar basicamente dependente apenas de si 
próprio para produzir as suas mensagens, as 
quais ocorrem nas mais diversas situações. 
Nascido na cidade báltica de Gdansk  
(em 1969), Dominik Lejman formou-se na 
Academia de Belas Artes local e no Royal 
College of Art em Londres. Constantemente 
ativo também na Academia, alguns pontos 
altos do percurso de Dominik Lejman foram 
as várias exposições individuais durante os 
anos 90 e 00. As suas mais importantes 
exposições decorreram na Zachęta National 
Gallery of Art em Varsóvia (2005, 2006, 2015), 
no Osaka National Museum, no Japão (2008), 
na Kunstlerhaus Bethanien em Berlim (2011) 
e na Bienal de Arquitetura de Veneza (2004). 
Vive em Berlim. (até 22 outubro)

States of Matter. Double take. Born in  
the Baltic city of Gdansk, Lejman graduated 
from the local Academy of Fine Arts and then  
the Royal College of Art in London. Constantly 
active in Academia, some of the high points  
of his journey were the various solo exhibitions  
of the 90’s and 00’s. 
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diOgO MaCHadO 
(add Fuel)
Intervenção urbana 

Racional 

Mesclando elementos tradicionais e contem-
porâneos, as suas originais criações de base 
vetorial e intervenções de rua com recurso ao 
stencil revelam uma impressionante comple-
xidade e uma mestria na atenção ao detalhe. 
Apresenta-se no Vicente uma proposta 
baseada no trabalho desenvolvido à volta  
da reinterpretação da azulejaria portuguesa 
nomeadamente a de padrão, baseada na 
estética (de adaptação formal e cromática)  
do séc. XVII. Propõe-se uma reflexão sobre  
o animal como ser e a sua ligação com o ser 
humano, a tradição e a história. Add Fuel é 
Diogo Machado (1980), artista e ilustrador 
português. Ex-designer gráfico, a sua prática 
artística recente tem-se concentrado em 
reinterpretar e brincar com a linguagem 
tradicional do azulejo, e em particular aquele 
de origem portuguesa. Desde 2006 tem 
exposto o seu trabalho em mostras indivi-
duais e coletivas, assim como participado  
em alguns dos principais eventos mundiais  
de arte urbana. (até 30 abril 2018)

Add Fuel is Portuguese visual artist and illustra-
tor Diogo Machado (1980). A former graphic 
designer, his recent artistic practice has been 
focused on reinterpreting and playing with the 
language of traditional tile design, and that of 
the Portuguese tin-glazed ceramic azulejo in 
particular.
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FestivaL 
Mudança

9 setembro
Jardim da Quinta das Conchas

16h–24h 
Entrada livre
A classificar pela CCE 

O Festival MuDança mudou a Alta de Lisboa, transformando  
um projeto de intervenção através da música e dança num palco 

partilhado, aberto à diversidade cultural e artística que 
caracteriza a cidade. O programa deste ano permitirá viajar 
pelas danças tradicionais africanas, pelas danças da Índia,  
pelos sons africanos e tradicionais portugueses, pelas danças  

e sonoridades do hip hop, pelas reinvenções e mistura de  
novos projetos, pela fusão artística e por muitas surpresas. 

Promovido pela Junta de Freguesia do Lumiar e pela Associação 
de Residentes do Alto do Lumiar, junta os artistas locais a 

artistas consolidados no panorama artístico, numa partilha 
enriquecida pela interculturalidade e pela música.

Festival MuDança has changed Alta de Lisboa, transforming an intervention project using music 
and dance into a shared stage open to cultural and artistic diversity which embraces the city.  

This year’s programme will allow you to experience traditional African dances, the dances  
of India, African and traditional Portuguese music, the sounds and dances of hip hop,  
the reinventions and mixture of new projects, artistic fusion and many more surprises.
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coRRida 
das  

Nações
16 setembro

Parque das Nações
19h

Evento sujeito a inscrição, 1€ de cada inscrição reverte a favor da Associação Navegar, sediada no Parque das Nações. 
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Corrida das Nações

Mais informações e inscrições: www.corridadasnacoes.com

O Parque das Nações será palco de uma corrida noturna  
de 10 km e de uma caminhada de 5 km, cujo objetivo é transmitir 
uma mensagem de união, interdependência e partilha emocional 

entre povos e culturas. Com início após o pôr-do-sol, a Corrida 
das Nações apresenta-se como uma oportunidade única para os 

participantes percorrerem as amplas e iluminadas avenidas 
do Parque das Nações, num cenário privilegiado junto  

ao Tejo. A Junta de Freguesia do Parque das Nações convida  
toda a comunidade a correr ou caminhar com as cores dos  

seus países, para juntos retratarmos uma moldura humana  
que reflita as cores de um mundo unido.

Parque das Nações is staging a 10 km night run and a 5 km walk with the aim of promoting a message 
of togetherness, interdependence and emotional sharing between peoples and cultures.
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4.ª paRada 
de  

autoMóveis  
aNtigos  

da cidade  
de Lisboa

24 setembro 
Avenida da Liberdade

11h–17h
Entrada livre
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4.ª Parada de Automóveis Antigos da Cidade de Lisboa

Durante umas horas, a Avenida da Liberdade faz uma viagem  
no tempo através do século passado, graças à 4.ª Parada de 
Automóveis Antigos da Cidade de Lisboa. São mais de 200 

automóveis antigos, a começar por bólides dos anos 1910 e 1920, 
sendo cada década representada por diversos exemplares, todos 
eles pertencentes a colecionadores particulares. Venham ver ao 
vivo e a cores o glamour dos carros antigos e imaginar tempos 
diferentes, com ou sem nostalgia. O desfile é uma organização 

conjunta da União de Associações do Comércio e Serviços  
e do Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul, com  

o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

For a few hours, Avenida da Liberdade will take a trip back in time to the last century, thanks to  
the 4th Lisbon Classic Car Parade. With over 200 classic cars, it will begin with the sports cars of  
the 1910s and 1920s, with each decade represented by several examples, all belonging to private 

collectors. The parade is jointly organised by the União de Associações do Comércio e Serviços and 
the Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul, with the support of the Lisbon City Council.
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opeN 
House 
Lisboa

23 e 24 setembro 
Vários locais
Entrada livre

Entre sem bater à porta nos mais bonitos edifícios de Lisboa,  
num fim-de-semana cheio de visitas guiadas, gratuitas  

e sem marcação. No Open House 2017 são revelados cerca de  
70 espaços, de palácios a casas particulares, de museus a ateliês. 

Conheça edifícios icónicos da cidade, bem como projetos 
arquitetónicos concluídos recentemente.

Enter the most beautiful buildings in Lisbon without even knocking on the door during a  
weekend full of guided tours which are free and do not need to be booked. At Open House 2017, 

around 70 spaces will be revealed, from palaces to private homes and museums to ateliers.  
Get to know iconic buildings as well as recently completed projects.

Mais informações: www.openhouselisboa.com
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FeiRa 
da LuZ

26 agosto a 24 setembro
 Largo da Luz
Entrada Livre
A classificar pela CCE 
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Feira da Luz

A Feira da Luz, organizada pela Junta de Freguesia de Carnide, 
apresenta ao longo de um mês uma programação cultural vasta  
e dirigida a toda a família. Todas as sextas, sábados e domingos 

há concertos. Entre os nomes convidados, estão muitos nomes 
conhecidos da música portuguesa, com destaque para os 

concertos de Mia Rose (dia 2), Amor Electro (dia 9) e Tiago 
Bettencourt (dia 24). Ligada à tradicional romaria que se 

realizava anualmente em setembro, no Santuário da Nossa 
Senhora da Luz, a Feira da Luz começou por ser um complemento 

das festividades religiosas que duravam vários dias, atraindo 
numerosos forasteiros da capital e arredores. Ao longo dos anos, 

foi ganhando importância e desde os anos 90 que a Junta de 
Freguesia de Carnide se alia culturalmente às festividades.

The Feira da Luz presents a vast, month-long cultural programme aimed at all the family.  
Every Friday, Saturday and Sunday, there’ll be concerts. Among the invited acts are many  

well-known names in Portuguese music, with Mia Rose (2 Sep), Amor Electro (9 Sep)  
and Tiago Bettencourt (24 Sep) some of the highlights.

Mais informações: www.jf-carnide.pt
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soNs  
do vaLe 
oLivais 
stReet 
Food

13 e 14 setembro
18h–24h

15 a 17 setembro
12h–01h

Parque do Vale do Silêncio
Entrada livre
A classificar pela CCE 

Mais informações: www.jf-olivais.pt



A Junta de Freguesia de Olivais promove este ano o “Sons do Vale  
Olivais Street Food”, um grande evento cultural que decorre 

durante cinco dias no Vale do Silêncio, o maior espaço verde dos 
Olivais. Esta pretende ser a grande festa da freguesia, conjugando 

a presença de diversas opções de comida de rua, associações e 
coletividades locais e equipamentos de diversão. O programa 

apresenta a 3.ª edição do Concurso de Bandas de Garagem (dia 
14) e um cartaz musical de qualidade, que inclui concertos de 

Sérgio Godinho (dia 15), Miguel Araújo (dia 16) e Áurea (dia 17).  

The Olivais Parish Council is this year promoting the “Sons do Vale Olivais Street Food”,  
a large cultural event that will take place over five days in Vale do Silêncio, the biggest green space  

in Olivais. It intends to be the parish’s biggest festival, bringing together various street food  
options, local associations and groups and amusement rides and equipment.
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Sons do Vale Olivais Street Food
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FestivaL 
siLÊNcio

28 setembro a 1 outubro
Cais do Sodré

A classificar pela CCE 

Mais informações: www.festivalsilencio.com
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Festival Silêncio

Em 2017, o Festival Silêncio regressa para apresentar ao público  
um programa em que todos têm uma palavra a dizer. Com uma 

programação transdisciplinar e participativa, o Festival Silêncio 
celebra a palavra como veículo de conhecimento e como ato de 

criação. Durante quatro dias, a palavra percorre diferentes 
géneros e linguagens, privilegiando o seu cruzamento com as 

diferentes expressões e saberes artísticos. A programação geral,  
ao mesmo tempo que celebra as várias expressões da palavra, 

apresenta anualmente dois ciclos de programação que põem em 
destaque uma palavra e um autor. Em 2017, a escolha recaiu sobre 

a obra de Maria Gabriela Llansol e a palavra Voz. Para além 
destes dois ciclos, o programa do festival integra uma secção de 
programação dedicada às editoras independentes e uma secção 

dedicada à programação infantil. São centenas de atividades que 
se distribuem por sete categorias: cinema, conversas, exposições, 

música, oficinas e passatempos, performance e a residência 
artística Casa-Palavra. O Festival Silêncio tem um carácter 

popular e de acesso livre, que apela à participação de todas as 
pessoas nas atividades e iniciativas apresentadas no programa. 

Este lado participativo está também presente em diversas 
iniciativas de carácter interativo e intergeracional, entre elas  

o projeto Jardim das Palavras, criado em parceria com  
a Associação Ensaios e Diálogos.

Festival Silêncio is back in 2017 to present the public with a programme in which every ones has a say. 
With a transdisciplinary and participative programme, Festival Silêncio celebrates the word as  

a vehicle for knowledge and an act of creation. The general programme, at the same time as celebrat-
ing the various expressions of the word, includes a special focus each year on one word and one 

author. In 2017, the choice has gone to the work of Maria Gabriela Llansol and the word Voz (Voice). 
In addition to this, the festival programme includes a section dedicated to independent publishers 

and another dedicated to children. Hundreds of activities will be spread across seven categories: 
cinema, conversations, exhibitions, music, workshops and pastimes, performance and the artistic 

residency Casa-Palavra.
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JardIm da Praça dom luís
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A programação  
em espaço público da 

EGEAC está sempre na 
rua em Lisboa e online 
em lisboanarua.com
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Ilustração Catarina Sobral


