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Na passada edição do nosso Jornal 
apresentámos alguns dos múltiplos desafios 
que esperavam a Artemrede durante 
o ano de 2016 e que concretizavam um 
novo posicionamento assumido no Plano 
Estratégico 2015-2020 e as linhas de 
trabalho que nos propomos desenvolver 
nesse horizonte temporal. Na atual edição 
do Jornal Artemrede, que abrange os meses 
de Setembro a Dezembro, continuaremos 
a apresentar e/ou a aprofundar os vários 
projetos e propostas nos quais a rede está 
envolvida e que contribuem para a nossa 
missão enquanto instrumento para 
o desenvolvimento cultural dos territórios.

É também do papel da cultura nos 
territórios que nos fala o atual Secretário 
de Estado da Cultura, Miguel Honrado, 
em entrevista a este Jornal. Tendo estado 
presente no Fórum Político da Artemrede 
em maio deste ano, o Secretário de Estado da 
Cultura elogia o trabalho da Artemrede e, em 
particular a iniciativa do Fórum Político, pela 
importância de valorização da cultura nos 
territórios e do discurso político sobre cultura 
a um nível suprapartidário. Miguel Honrado 
apresenta ainda as linhas estratégicas do 
Ministério da Cultura, o qual, como diz, deve 
estar em permanente diálogo com o setor 
e com a sociedade no seu todo.

No campo da programação, o último 
quadrimestre do ano vai ser muito preenchido! 
A Festa da Marioneta, já na sua oitava 
edição, percorre 11 municípios da rede, entre 
os dias 4 de Outubro e 27 de Novembro, com 
espetáculos e oficinas de marionetas, objetos 
e formas animadas, de distintas técnicas e 
linguagens artísticas e para todos os públicos. 

Outubro é também o mês da estreia, 

na Artemrede, de uma nova coprodução: 
Barlavento é um espetáculo de música 
e teatro para crianças, da autoria do trio 
Fernando Mota, Carla Galvão e Rui Rebelo, 
artistas que já nos habituaram à beleza das 
suas criações para o público jovem.

Neste último quadrimestre de 2016 
o projeto Odisseia segue para os outros 
municípios envolvidos no projeto, depois 
de já ter passado pelo Vale da Amoreira, no 
concelho da Moita, e pelo Barreiro. Até ao final 
do ano jovens de Almada, Oeiras, Sesimbra e 
Santarém irão trabalhar com o encenador e 
ator Rui Catalão, no âmbito deste projeto de 
intervenção social cofinanciado pelo programa 
Partis da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Estes jovens serão os primeiros participantes 
numa iniciativa pioneira de formação de 
públicos inspirada numa experiência italiana: 
os Visionários são pessoas dos municípios 
Artemrede, de diferentes idades, profissões e 
origens sociais e culturais que, organizadas em 
grupo, acompanharão de perto a programação 
da Artemrede no teatro / espaço cultural do 
seu bairro ou cidade e que posteriormente 
serão responsáveis por uma linha de 
programação.

A participação das comunidades nas 
propostas culturais é também uma vertente 
fulcral do projeto europeu ‘A Manual 
on Work and Happiness’, liderado pela 
Artemrede e cofinanciado pelo programa 
Europa Criativa, que arranca em Outubro 
com a primeira reunião de parceiros em 
Alcobaça. 

Fica aqui o convite para conhecerem mais 
sobre estes e outros projetos nas páginas 
seguintes e em www.artemrede.pt.  

A Direção da Artemrede

© ARTEMREDE . Teatros Associados
Palácio João Afonso, 
Rua Miguel Bombarda, nº 4 R C, 
2000-080 Santarém
E  artemrede@artemrede.ptwww.artemrede.pt
https:  www.facebook.com artemrede.teatros.associados

T  +351 243 322 050
T  +351 243 321 878 

EDITORIALjuntos.mais fortes

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

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

Associados

Assessoria de Comunicação 
e Imprensa

Design Gráfico do Jornal



Miguel Honrado assumiu a pasta 
de Secretário de Estado da Cultura 
aquando da nomeação do Ministro 
Luís Filipe Castro Mendes, no 
passado mês de abril. Com uma 
vasta experiência em gestão e 
programação cultural, acumulou 
um conhecimento profundo 
do tecido cultural português, 
tendo presidido ao Conselho 
de Administração da EGEAC e 
do Teatro Nacional D. Maria II. 
Fala-nos aqui da necessidade de 
relegitimar a cultura, de repensar 
um ministério aberto à participação 
da sociedade e do papel fundamental 
que o Fórum Político da Artemrede 
desempenha na valorização das 
políticas culturais. 

O que o fez aceitar o convite do atual 
Ministro da Cultura?
Pensei no interesse que o meu percurso 
teria para esta função. Estive sete anos na 
EGEAC, conheci por dentro a definição de 
políticas culturais ao nível de uma cidade, 
o que me fez pensar que teria um contribu-
to a dar. E também no facto de este ser um 
lugar que não se pode recusar sem pensar 
duas vezes. Desenvolvi o meu percurso do 
lado da programação e da gestão cultural, 
dirigindo, por vezes, duras críticas ao 
sistema, e agora podia finalmente dar um 
contributo concreto para modificar 
e melhorar o que tinha vindo a criticar 
ao longo dos anos. 

Quais identifica como sendo as priorida-
des deste Ministério da Cultura?  
Há uma prioridade fundamental: a relegi-
timação do Ministério da Cultura. Este 
ministério surge depois de um período de 
despromoção ao nível das políticas secto-
riais e governamentais da cultura, uma vez 
que o outro governo reduziu esta área a 
uma secretaria de estado. O nosso esforço 
nesta legislatura vai ser sempre no sentido 
de relegitimar o Ministério, o que não pode 
ser feito tendo como fixação a ideia mítica 
do Ministério que foi criado em 1996. 
O contexto é outro e o Ministério tem tam-
bém que ser outro, e não estou só a falar 
de constrangimentos orçamentais, mas 
também do avanço do social no seu todo. 
A sociedade portuguesa mudou muito. 

E que novo Ministério será esse?
O papel do Ministério da Cultura não 
pode ser encarado apenas de uma forma 
sectorial. Existem, no meu entender, uma 
abcissa e uma coordenada para explicar o 
papel do Ministério: uma abcissa que é ver-
tical e tem a ver com o facto de o Ministério 
ser o símbolo de que a cultura é respeitada 
de uma forma paritária relativamente 
às outras áreas sectoriais; mas há uma 
linha de coordenada que diz que a cultura 
não pode estar isolada na sua natureza 
sectorial e que tem que se relacionar com 
outras áreas para responder ao fenómeno 
social global. O universo cultural tem que 
se furtar ao fechamento, cultivando a total 
abertura com outras áreas da vida social. 

E de que forma planeiam concretizar 
esse propósito?
Temos três grandes conceitos-chave para 
esta relegitimação: reestruturar, quali-
ficar e valorizar. Reestruturar significa 
que é fundamental repensar a estrutura 
orgânica do Ministério da Cultura à luz dos 
desafios que hoje se colocam no relaciona-
mento com a sociedade no seu todo. Esta 
reestruturação necessita de tempo, meios 
e condições para ponderadamente poder-
mos refletir na melhor orgânica do Minis-
tério, não só para os próximos quatro anos, 
mas para os próximos 15 ou 20 anos. 

Qualificar é importante porque não vale 
a pena refletir sobre uma estrutura orgânica 
sem pensar nos meios que a sustentam, 
o que passa pela qualificação dos recursos 
existentes. Hoje em dia os cidadãos esperam 
mais de um Ministério da Cultura do que 
uma mera resposta jurídico-administrativa, 
o Ministério tem que ser um espaço de en-
contro dos elementos que compõem o setor 
cultural e promover o debate para que, todos 
juntos, participem numa construção parti-
lhada das políticas culturais…um Ministé-
rio poroso, que está em sintonia com as 
exigências sociais ligadas à cultura como 
componente de intervenção pública.
Por último, Valorizar: o facto de a cultura se 
ter encerrado na sua essência sectorial levou 
à criação de uma imagem elitista e a uma 
rejeição da mesma por algumas franjas da 
sociedade. A cultura tem que ser encarada 
de uma forma menos discriminatória para 
novas bolsas sociais, culturas e subculturas, 
que não se sentem abrangidas pela ação da 
cultura enquanto intervenção pública e o 
Ministério tem que ter um posicionamento 
pluridirecional para se relacionar com essa 
diversidade.

 Tem que revalorizar a cultura como algo 
de imprescindível à vida dos cidadãos e 
para o desenvolvimento da cidadania.

É passar de uma lógica de acesso…
É passar do acesso à participação. Não 
é só dizer venham, é dizer venham, critiquem 
e ajudem-nos a construir, a perceber qual 
é o nosso caminho e a construir um rumo 
comum. É importante que o setor cultural 
entenda o Ministério como uma entidade 
disponível para o diálogo e para estruturar 
as políticas com a sua participação, o que 

também coloca uma grande respon-

sabilidade no setor, que passa de vítima a 
atuante. Existem as condições sociais para 
o fazer, hoje em dia deve haver uma rela-
ção dialética entre o Estado e o cidadão. 

Há uma grande urgência e muita expeta-
tiva para todas estas transformações. 
É possível identificar medidas que, a curto 
prazo, possam ser determinantes para 
o setor?
Temos dado prioridade às emergências, 
tentando resolver as questões mais críticas. 
Mas temos também refletido sobre questões 
fundamentais, como a construção de um 
novo modelo de apoio às artes, de forma 
a relegitimar e valorizar a Direção-Geral das 
Artes (DGA), dando-lhe outras competên-
cias enquanto interlocutor e parceiro. Temos 
também dado prioridade ao património. 
Queremos tornar mais eficaz a máquina 
jurídico-administrativa imensa que existe em 
torno do património que, para além de ser 
preservado, deve ser apropriado pelos ci-
dadãos, para que o vivam no seu quotidiano. 
Estamos ainda a rever a lei do cinema, num 
processo de escuta profunda do setor, para 
melhorar os mecanismos de financiamento.

Em maio marcou presença no 1.º Fórum 
Político da Artemrede, que promoveu 
uma reflexão sobre o papel da cultura no 
desenvolvimento dos territórios e da qual 
resultou uma tomada de posição, subscrita 
pelos municípios presentes e que tem con-
tinuado a receber diversos apoios. Como 
encara esta iniciativa? 
Conheço muito bem a Artemrede e assim 
que cheguei à SEC em abril deparei-me com 
o Fórum Político, que é inédito e pioneiro em 
Portugal, porque coloca a cultura num nível 
suprapartidário, o que é fundamental para 
a sustentabilidade das políticas culturais. 
Não é possível que as políticas culturais 
continuem ancoradas no que são os ciclos 
partidários e o facto de a Artemrede tentar 
elevar esse discurso a um nível supra é 
sinal de um grande pioneirismo. O Fórum 
Politico é um primeiro passo para que os 
autarcas possam discutir entre eles essa 
nova perspetiva da cultura como estrutu-
rante, o que vai contribuir para o desenvol-
vimento progressivo dos seus territórios. 
Estavam presentes em Abrantes cerca de 
18 autarquias e a subscrição da tomada de 
posição já cresceu para 30 autarquias, para 
além da Associação Nacional de Municípios, 
que recentemente confirmou o seu apoio. 
É uma reflexão oportuna quando estamos 
a lançar um Plano Nacional de Reformas 
no qual a descentralização e o desenvol-
vimento dos territórios são dois dos seus 
eixos fundamentais.

A tomada de posição do Fórum Político da 
Artemrede defende a criação de mecanis-
mos adequados à intervenção cultural das 
autarquias. Que expetativas é legítimo 
ter relativamente à materialização destas 
propostas?
Para além do Plano Nacional de Reformas 
e da reflexão sobre políticas culturais e o que 
pode ser o seu lugar nas políticas de territó-
rio, há a questão dos fundos estruturais 
e regionais. Quanto mais se tiver presente, na 
definição política das autarquias, as questões 
culturais, mais será possível estruturar o pen-
samento e a ação no sentido de uma presença 
mais efetiva da cultura dentro do recurso 
aos fundos estruturais. Isso poderá não ser 
um fenómeno de curto prazo, mas a médio 
e longo prazo, no desenho de novos quadros 
de apoio financeiro. É muito importante este 
processo de valorização da cultura no desen-
volvimento dos territórios para que a cultura 
possa ter um peso completamente diferente 
nesses quadros que não teve até aqui.

E no âmbito do Ministério da Cultura, 
podemos esperar alguma linha de finan-
ciamento à ação cultural das autarquias, 
nomeadamente ao nível da programação?
O novo modelo de apoio às artes passará 
necessariamente por aí e vai sem dúvida re-
fletir essas questões. Este é um novo modelo 
que tem que ser construído com o setor. Na 
medida em que se está a fazer este esforço de 
colocar a cultura no centro das políticas de 
desenvolvimento de territórios, o Ministério 
da Cultura também terá que promover um 
determinado tipo de estratégia que permita 
o cruzamento entre ambos.

Miguel Honrado

“É importante que o setor cultural entenda o 
Ministério como uma entidade disponível para o 

diálogo e para estruturar as políticas com a sua 
participação”

Entrevista
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Viagem a bordo
da imaginação

Barlavento é a nova coprodução da Artemrede, desta vez com o CCB/Fábrica 
das Artes e o São Luiz Teatro Municipal e tem estreia marcada para o dia 

29 de outubro no Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro, em Alcobaça, passando 
depois por Abrantes, Montijo, Moita e Sobral de Monte Agraço. 

BARLAVENTO

Um espetáculo infantil para todo o tipo de público
Carla Galvão, Fernando Mota e Rui Rebelo, que no ano passado apresentaram na 
Artemrede “Canções Nómadas”, são os criadores e intérpretes de “Barlavento”, que 
apesar de não seguir uma ordem cronológica, se revela uma autêntica viagem no 
tempo através da música portuguesa. Habituados a trabalhar juntos enquanto trio 
colaborativo, os três criadores começaram por delinear o espetáculo a partir de 
canções do universo lusófono, da ideia de viagem e da construção de uma maquinaria 
cénica, inspirada nas criações de Da Vinci: uma espécie de carroça-barco-balão 
que anda, voa, serve de habitação e de tela na qual se projetam imagens, espaços e 
marionetas de sombras. “Barlavento” foi criado a partir de um repertório musical 
que se estende desde a idade média aos nossos dias e que vai buscar influências a 
África e ao Brasil, mas também inclui teatro, performance e um lado visual muito 
forte. Apesar de não ter uma história linear, é um espetáculo fechado, com sugestões 
narrativas com as quais o público constrói o seu próprio caminho, a sua própria 
viagem. Não há propriamente personagens, mas há “quadros” – situações de namoro, 
de festa ou de tempestade que permitem que os três intérpretes, à semelhança das 
crianças, possam brincar, fingir, alcançando assim uma maior proximidade com o 
público infantil a que se dirigem, mas acabando por criar um espetáculo transversal 
que, no fundo, comunica com todo o tipo de público.

Um trio verdadeiramente colaborativo 
Fernando Mota e Rui Rebelo são músicos desde sempre ligados ao teatro. Da sua 
passagem pela Companhia do Chapitô ficou-lhes o gosto por um teatro físico que 
os aproxima da atriz e cantora Carla Galvão. À semelhança das suas criações em 
conjunto, os três intérpretes são – também eles – multidisciplinares. E quando se 
trata de identificar quem foi responsável por cada parte do espetáculo, confessam-nos 
que é quase impossível fazer essa distinção. “Somos todos muito amigos, 
conhecemo-nos há muitos anos e temos gostos comuns ao nível musical e ao nível da 
poesia cénica. Tudo isso faz com que a construção seja simples e fluida.” E é assim, 
explicam-nos, que se desenrola o processo criativo da equipa de “Barlavento”. 
“Nós criamos do zero, não temos guião, nem sequer uma partitura predefinida. 
Sabemos o tipo de repertório sobre o qual nos queremos debruçar e vamos 
trabalhando a partir daí. Como todos nós já criámos vários espetáculos, temos 
uma noção às vezes bastante intuitiva do que resulta e do que não resulta. Há um 
entendimento. É claro que todos temos o nosso gosto pessoal, gostamos mais desta 
música ou daquela, mas o que resulta cenicamente e os ritmos… Nós quase não 
falamos disso porque já está bastante interiorizado.” A itinerância enquanto vida do espetáculo

Em comum, os criadores de “Barlavento” têm também a ideia de uma universalidade da 
linguagem que consideram característica nos seus espetáculos. “É importante para nós 
fazer espetáculos comunicantes, que possam abolir as fronteiras da idade, da cultura, da 
língua… Isso atrai-nos imenso. O que é que é universal? O que é que todos nós – enquanto 
seres humanos – temos em comum? Nós podíamos fazer este espetáculo em qualquer sítio 
do mundo.” E é justamente nesse sentido que consideram a Artemrede uma mais-valia 
enquanto coprodutora. A itinerância é, para todos, uma questão de grande importância 
pois permite-lhes, ao criar um espetáculo, saber que ele terá garantida uma vida, um 
circuito, um percurso... Não por questões financeiras, mas porque acreditam que os 
espetáculos só crescem, só evoluem e ficam realmente bons se forem rodados, se forem 
feitos durante o máximo de tempo possível. “Internacionalmente isto é uma coisa que 
acontece com muita facilidade.”, contam-nos. “Em Portugal há um vício da novidade, mas 
os espetáculos para a infância são sempre novidade. Porque se eu fizer um espetáculo para 
público com três anos, para o ano que vem os três anos são outros, são sempre outros.” 
E é por isso que continuam a apresentar espetáculos seus criados há dois anos, há quatro 
anos… Porque, no fundo, e aqui não poderíamos estar mais de acordo, quando uma obra 
é boa, faz todo o sentido voltar a ela sempre.
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Estarão presentes nesta reunião 
de arranque representantes da 
Artemrede, líder do projeto, 
assim como dos seus parceiros 
internacionais, o Festival Pergine 
Spetaccolo Aperto (Itália), o L’ 
Arboreto Teatro di Mora (Itália) 
e o Teatro Municipal e Regional 
de Patras (Grécia), assim como da 
companhia portuguesa mala voadora, 
responsável pela direção artística do 
projeto.
“A Manual on Work and Happiness” 
aborda a relação entre trabalho e 
felicidade através da participação 
direta das comunidades locais de 
três países do sul da Europa, Grécia, 
Itália e Portugal, que atravessam 
atualmente desafios comuns como 
a crise económica, o desemprego 
e um sentimento generalizado de 
desintegração social. 

O projeto inclui:

.  a escrita de um texto dramatúrgico, 
da autoria do artista catalão Pablo 
Gisbet, sob a forma de um Manual 
sobre Trabalho e Felicidade;

.  residências artísticas de longa 
duração com as comunidades locais 

e a criação e apresentação de um 
espetáculo sobre a interpretação 
local do Manual sobre Trabalho e 
Felicidade;

.  a criação de uma rede, a Southern 
Coalition, cujo objetivo é promover a 
capacitação e formação dos recursos 
humanos das instituições envolvidas, 
tendo em conta a fragilidade do setor 
cultural e artístico dos três países;
 
.  a organização de um seminário 
internacional multidisciplinar que 
marca o arranque da componente 
artística do projeto, reunindo em 
Itália, em julho de 2017, oradores e 
artistas de diferentes países europeus 
para debater questões, sob diversos 
pontos de vista, relacionadas com 
trabalho, felicidade e arte;

.  e por fim, será ainda criada uma 
plataforma online que funcionará 
como canal de comunicação, 
tornando possível o acompanhamento 
e a interação com o processo 
artístico, mas que também 
possibilitará o livre acesso aos 
conteúdos, ao abrigo de uma licença 
Creative Commons.

O projeto Odisseia - que a Artemrede 
está a desenvolver até 2018 e que é 
cofinanciado pelo programa PARTIS 
da Fundação Calouste Gulbenkian - 
vai integrar a iniciativa VISIONÁRIOS.

Vários jovens participantes das 
atividades do projeto Odisseia (mais 
informação em www.artemrede.pt) 
integrarão um grupo a que chamamos 
VISIONÁRIOS. Juntos, marcarão 
presença em vários espetáculos 
e workshops e poderão discutir 
propostas artísticas a ser integradas 
na programação da Artemrede. 
Posteriormente, este grupo de 
VISIONÁRIOS abrir-se-á 
a participantes de outras faixas etárias, 
acrescentando assim uma componente 
intergeracional à iniciativa.

A estes VISIONÁRIOS ser-lhes-á 
atribuído um papel ativo enquanto 
co-programadores, ao assumirem 

a responsabilidade por uma linha 
de programação da Artemrede. 
Com esta iniciativa a Artemrede 
pretende envolver a comunidade, 
sobretudo os mais jovens, nos 
processos decisórios relativos aos 
espaços culturais do seu bairro ou 
da sua cidade, dos quais estão, em 
muitos casos, afastados. Esta é uma 
iniciativa que aposta no alargamento 
dos horizontes dos participantes e 
na crescente aproximação às artes 
performativas nas suas diversas 
fases (conceptualização, criação e, 
finalmente, programação).

VISIONÁRIOS inspira-se na ideia 
I Visionari, promovida pelo Festival 
Kilowatt (Itália), o qual integra um 
projeto cofinanciado pelo programa 
Creative Europe (Project BeSpectative 
– European experiences about active 
involvement of the audience). 

À data de fecho desta edição do Jornal 
Artemrede, eram já 30 os municípios 
subscritores da Tomada de Posição 
do 1º Fórum Político da Artemrede. 
O documento foi aprovado no final do 
primeiro Fórum Político da Artemrede, 
que teve lugar em maio passado no 
município de Abrantes, e que foi 
organizado com o objetivo de refletir 
sobre políticas públicas de cultura e de 
gerar consenso em torno de mecanismos 
a propor ao Governo e à Assembleia da 
República para a criação de condições 

para a ação cultural das autarquias. Em 
nome dos 14 municípios que constituem 
a Artemrede e dos demais municípios 
que aderiram desde o início à Tomada 
de Posição, a Artemrede tem desde 
então apresentado o documento a outros 
municípios do país, ao Governo, aos 
Grupos Parlamentares na Assembleia da 
República, assim como a Direção-Geral 
das Artes e a Associação Nacional de 
Municípios, tendo esta última entidade 
formalizado o apoio à Tomada de 
Posição no passado dia 6 de setembro.

Odisseia lança 
VISIONÁRIOS

Balanço positivo do Fórum 
Político da Artemrede 

 “A Manual on Work 
and Happiness” 

arranca em 
outubro

Iniciativa pioneira de formação de públicos visa integrar 
participantes nos processos decisórios de programação da 

Artemrede

De 25 a 27 de Outubro, em Alcobaça, tem lugar a primeira reunião 
entre os parceiros de “A Manual on Work and Happiness”, projeto 

cofinanciado pelo programa europeu Europa Criativa.
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BARBA AZUL
Teatro de Marionetas do Porto

ABRANTES
SÁB 24 Set | 10h30
Cineteatro São Pedro
OEIRAS - CARNAXIDE
DOM 30 Out | 16h00
Auditório Municipal Ruy de Carvalho
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
DOM 06 Nov | 16h00
Cine-teatro
ALCOBAÇA
QUI 10 Nov | 14h00
Cine-teatro de Alcobaça João d’Oliva Monteiro
MONTIJO
SÁB 12 Nov | 16h30
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida

ERA UMA VEZ…DOIS PÉS!
Teatro dei Piedi

SANTARÉM
QUI 03 Nov | 
Teatro Sá da Bandeira
PALMELA - PINHAL NOVO
SEX 04 Nov | 21h30
Auditório Municipal do Pinhal Novo
MOITA - BAIXA DA BANHEIRA
SÁB 05 Nov | 16h00
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo 
BARREIRO
DOM 06 Nov | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita

CAPUCHA VERMELHA
Teatro e Marionetas de Mandrágora

PALMELA - POCEIRÃO
SÁB 05 Nov | 16h00
Centro Cultural do Poceirão
SESIMBRA
DOM 27 Nov | 17h00
Cineteatro Municipal João Mota 

CONSTRUÇÃO MARIONETAS DE LUVA 
Chão de Oliva

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
DOM 20 Nov | 16h00
Cine-teatro

VIÚVA PAPAGAIO
Circolando

SANTARÉM
TER 04 Out | 14h00
Teatro Sá da Bandeira
MOITA - BAIXA DA BANHEIRA
QUI 03 Nov | 14h00
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo 
ALCANENA
DOM 06 Nov | 16h00
Cine-teatro S. Pedro
ABRANTES (CTSP)
SÁB 19 Nov | 10h30
Cineteatro São Pedro

PLIP
Red Cloud Teatro de Marionetas

ALCOBAÇA
QUI 06 Out | 14h00
Cine-teatro de Alcobaça João d’Oliva 
Monteiro
SESIMBRA
DOM 30 Out | 17h00
Cineteatro Municipal João Mota
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
DOM 27 Nov | 16h00
Cine-teatro 

NINHOS, TEATRO PARA BEBÉS
Aqui Há Gato

MONTIJO
SÁB 22 Out | 11h00 e 16h30
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida

O NABO GIGANTE
Partículas Elementares

BARREIRO
DOM 23 Out | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
PALMELA
DOM 06 Nov | 16h00
Cineteatro São João
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
DOM 13 Nov | 16h00
Cine-teatro

Em outubro e novembro as marionetas e as formas animadas voltam a 
ocupar os palcos da ARTEMREDE, com um leque de espetáculos e atividades 
para toda a família!

De 4 de outubro a 27 de novembro, em 11 municípios, 8 companhias 
e artistas vão contar-nos histórias, familiares ou originais, cómicas ou 
comoventes, utilizando a linguagem universal do teatro de marionetas e 
objetos.

Na 8ª Festa da Marioneta da ARTEMREDE vamos ter repetentes – artistas 
e companhias cuja presença já não dispensamos! – e estreantes, marionetas 
‘tradicionais’ e outras que são simplesmente dois pés (!), espetáculos que 
revisitam contos tradicionais e outros que inventam planetas imaginários 
onde até a língua é inventada! Viajaremos pelo teatro, pela dança e pelo circo, 
misturando e baralhando todas estas artes, mostrando a versatilidade e a 
transversalidade da ‘marioneta’. Teremos ainda a oportunidade de aprender 
a construir marionetas de esponja, para reproduzirmos em casa esta bela e 
ancestral forma de contar histórias.

Contamos com a vossa presença! Façam as vossas reservas e uma boa Festa 
da Marioneta para todos!

VIÚVA PAPAGAIO
de Alberto Carvalhal e Graça Ochoa
Esta é a história de uma viúva que 
parte em busca de uma herança e de 
um papagaio que vive sem liberdade. 
Tudo parecia um mar de rosas, mas 
entre aventuras e atribulações a Sr.ª 
Cage vê-se num grande sarilho…
Espetáculo criado a partir do conto 
infantil “A Viúva e o Papagaio” de 
Virginia Woolf recomendado como 
leitura autónoma para o 5.º ano de 
escolaridade pelo PNL.

CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS DE LUVA
de Cláudia Fróis
Uma oficina que convida a descobrir 
algumas das possibilidades da 
construção em esponja e em que os 
participantes vão criar as suas próprias 
marionetas, começando por criar um 
esboço da personagem a construir, 
com a cabeça da marioneta em 
esponja e o corpo em tecido. No fim, os 
participantes aprendem a manipular as 
marionetas. 

ERA UMA VEZ…DOIS PÉS!
Os pés de Verónica González são 
especiais: encarnam grotescas 
personagens que vivem histórias 
onde o absurdo e a poesia se fundem 
por magia. Estas “marionetas” de 
carne e osso interpretam, com música 
e um subtil toque de humor, cenas 
repletas de fantasia, ritmo e cor.

AGENDA 2016

a 27 NOVEMBRO

DE 4 OUTUBRO
8ª 

edição da Festa
da Marioneta

Destaques
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Artes Circenses Artes de Rua Música
CinemaMultidisciplinar

Crianças e Jovens Teatro Dança

Oficinas

PORTUGUESE MUSIC FOR SOLO CELLO
de Filipe Quaresma
Um programa dedicado sobretudo 
à música portuguesa para violoncelo 
solo, mas que também inclui uma das 
mais emblemáticas obras escritas para 
o violoncelo, e das mais conhecidas de 
entre todo o universo mais popular da 
chamada música clássica, a primeira 
suite de Bach, que conta com o músico 
Filipe Quaresma, um dos melhores 
intérpretes da sua geração. 

E AGORA NÓS!
de Rui Catalão
Continua a apresentação de 
“E Agora Nós!”, primeiro espetáculo 
desenvolvido pela Artemrede no âmbito 
do projeto Odisseia, em parceria com 
a cooperativa de solidariedade social 
RUMO e cofinanciado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, no âmbito da 
2ª edição do programa PARTIS. Uma 
peça que é construída, de forma quase 
espontânea, por três atores que se 
interpelam entre histórias de vida, 
preocupações e pensamentos. 

WORKSHOP SÉNIORES + DOCUMENTÁRIO “A MENINA DANÇA”
de Rafael Alvarez
Estas aulas são um convite para explorar um espírito criativo aliado ao prazer de 
dançar, desafiando os participantes a aprofundar o conhecimento do seu próprio 
corpo e das suas potencialidades, num espaço lúdico de bem-estar. O workshop 
destina-se a seniores independentemente das suas condições de mobilidade ou 
dependência e podem igualmente participar os seus cuidadores (familiares ou 
técnicos).

Nota de Agenda
Por motivos alheios à Artemrede, a presente agenda 
poderá sofrer alterações. Consulte em www.artemrede.
pt a agenda completa e atualizada.

Destaques 
Programação

ARTemrede
programação’16

a DEZEMBRO

SETEMBRO

TRANSPORTADORES
RADAR 360º

OEIRAS
SEX 16 Set | 21h30
Largo 5 de Outubro (junto à Igreja) 
MONTIJO
SÁB 17 Set | 22h00
Largo Joaquim de Almeida

BARBA AZUL
Teatro de Marionetas do Porto

ABRANTES
SÁB 24 Set | 10h30
Cine-teatro S. Pedro 

PARECE UM PÁSSARO
de Raimundo Cosme

ALCANENA
Qua 28 Set | 10h30
Biblioteca Municipal Carlos Nunes Ferreira
SANTARÉM
Sáb 01 Out | 15h00
Teatro Sá da Bandeira
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Sáb 15 Out | 16h00
Auditório Municipal 

NINHOS, TEATRO PARA BEBÉS
Aqui Há Gato

ALMADA
Qui 29 Set | 11h00
Auditório Municipal Fernando Lopes Graça

PORTUGUESE MUSIC FOR 
SOLO CELLO
de Filipe Quaresma

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Sáb 01 Out | 21h30
Cine-teatro
SANTARÉM
Qui 20 Out | 21h30
Teatro Sá da Bandeira

E AGORA NÓS !
de Rui Catalão

SANTARÉM
Dom 02 Out | 17h00
Teatro Sá da Bandeira
SESIMBRA
Sáb 15 Out | 21h30
Cineteatro Municipal João Mota
ALCANENA
Sáb 22 Out | 21h30
Cine-teatro São Pedro
ALMADA
SÁB 29 Out | 21h30
Teatro Municipal Joaquim Benite - Sala 
Experimental

FORMAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 
(MARY POPPINS, A MULHER QUE 
SALVOU O MUNDO)
Teatro do Eléctrico

ALCANENA
SÁB 08 Out | 10h00
Cine-teatro São Pedro
SESIMBRA
SÁB 19 Nov | 10h00
Cineteatro Municipal João Mota
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
SÁB 03 Dez | 10h00
Cine-teatro

MARY POPPINS, A MULHER 
QUE SALVOU O MUNDO
Teatro do Eléctrico

ALCANENA
SÁB 08 Out | 21h30
Cine-teatro São Pedro
SESIMBRA
SÁB 19 Nov | 21h30
Cineteatro Municipal João Mota
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
SÁB 03 Dez | 21h30
Cine-teatro

WORKSHOP SÉNIORES 
E DOCUMENTÁRIO 
“A MENINA DANÇA”
de Rafael Alvarez

ABRANTES
Qui 13 Out | 14h30
Cine-teatro S. Pedro

BAILATECA, LIVROS 
QUE DANÇAM
de Mário Afonso

ALMADA- MONTE DA CAPARICA
Sáb 15 Out | 10h30 e 15h00
Biblioteca Maria Lamas, Sala Polivalente

CORES eM MOVIMENTO
de Mário Afonso

ALMADA
Sáb 05 Nov | 10h30 e 15h00
Fórum Municipal Romeu Correio, Sala 
Pablo Neruda

BARLAVenTO
de Carla Galvão, Fernando Mota e Rui Rebelo

ALCOBAÇA
Sáb 29 Out | hora a anunciar
Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro
ABRANTES
Sáb 05 Nov | 10h30
Cine-teatro S. Pedro
MONTIJO
Sáb 19 Nov | 16h30
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida
MOITA - BAIXA DA BANHEIRA
Dom 04 Dez | 16h00
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Dom 11 Dez | 16h00
Cine-teatro

VIÚVA PAPAGAIO
Circolando

PALMELA
Dom 04 Dez | 16h00
Cineteatro São João

ARTemrede
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Um dos mais importantes marcos na história 
da cidade de Abrantes é a conquista do castelo 
aos mouros, por D. Afonso Henriques, no século 
XII, para defesa da linha do Tejo. Esse feito está 
associado a uma antiga lenda que se acredita ter 
dado origem ao nome da terra. Reza a lenda que, 
aquando da chegada dos cristãos, era alcaide do 
castelo um velho mouro que tinha uma filha donzela 
muito bonita, chamada Záhára. Após a conquista, 
coube ao Cavaleiro Machado ficar a exercer a função 
de alcaide-mor do castelo. 

Záhára, que na altura estava apaixonada por um 
jovem que desconhecia ser seu meio-irmão, temia ter 
de vir a casar com o Cavaleiro Machado, e certo dia, 
colocou ao seu pai a seguinte questão: “Se acaso vier 
o alcaide procurar-me e o pai não estiver em casa, 
devo recebê-lo? Penso que é melhor não lhe abrir 
a porta.”

 O velho mouro, interpretou esta preocupação 
como uma ofensa ao Cavaleiro Machado por 
quem tinha grande estima, e respondeu: “Eu nada 
temo, nem receio da tua virtude, Záhára... e tenho 
provas da confiança e da honradez do alcaide..., 
ABRE ANTES a porta!” Záhára converteu-se ao 
cristianismo e acabou efetivamente por casar com 
o Cavaleiro Machado, a quem viria a amar. Mas as 
palavras “ABRE ANTES” não deixaram de andar 
na boca do povo, passando o castelo a ser conhecido 
como Castelo de Abreantes, derivando mais tarde 
para Abrantes.

Foi no século XIV, em homenagem ao santo 
padroeiro dos cavaleiros e das cruzadas, que 
o castelo de Lisboa ganhou o nome pelo qual 
o conhecemos. Antes disso, e no contexto da 
Reconquista Cristã, revelou-se um dos grandes 
desafios enfrentados por D. Afonso Henriques que, 
auxiliado por cruzados que se dirigiam à Terra 
Santa, montou cerco à fortificação muçulmana 
durante vários meses. A propósito do fim deste 
cerco, conta a lenda que o nobre cavaleiro Martim 
Moniz, ao perceber uma das portas do castelo 
entreaberta, sacrificou a própria vida, entrepondo 
o corpo no vão da mesma para que os mouros não 
pudessem fechá-la, permitindo assim que os seus 
companheiros entrassem no castelo. 

Em sua homenagem, este acesso ficou conhecido 
como Porta de Martim Moniz. Ali se ergueu um 
busto de homenagem ao herói, sendo possível ler na 
parede do lado exterior, sobre o arco, numa placa 
epigráfica de mármore, a seguinte inscrição: 

“El-Rei dõ Afonso Henriques mandou aqui colocar 
esta statua e cabeça de pedra em memória da 
gloriosa morte que dõ Marti Muniz progenitor da 
família dos Vasconcelos recebeu nesta porta quando 
atravessando-se nela franqueou aos seus a entrada 
com que se ganhou aos mouros esta cidade no ano 
de 1147.”

Sucessivamente ocupado por visigodos e 
muçulmanos que ali terão erguido esta fortificação, 
o castelo de Sesimbra foi tomado pela primeira 
vez pelas forças de D. Afonso Henriques no ano de 
1165. Sobre a Vila e o castelo contam-se diversas 
lendas, entre elas a das Mouras da Cisterna, que 
é uma das mais famosas. Num dia de tempestade, 
em que o mar rugia enfurecido e o vento soprava 
como louco, um jovem e valente pescador chamado 
Vicente regressava a terra. O jovem era apaixonado 
por Laurinda, uma moça bonita que aparecera na 
vila, sem lhe conhecerem família. Laurinda gostava 
de passear-se pelas bandas do castelo e, nesse dia, 
Vicente esperava encontrá-la por lá. Vicente já ouvira 
por diversas vezes contar a história das mouras 
encantadas que ali apanhavam os pescadores, mas 
não fez caso disso. O que é certo é que nessa noite, 
lhe apareceu ali mesmo no castelo uma mulher 
lindíssima envolta num manto branco que lhe 
pedia que a acompanhasse até ao mar a fim de a 
desencantar. 

Tendo ele recusado, logo apareceram mais mouras 
e, enfurecidas, rodearam-no. Temendo pela vida, 
Vicente gritou. Nesse instante o vento soprou mais 
forte gritando pelo seu nome – era Laurinda que o 
vinha acudir. O pescador desmaiou e, ao acordar, 
contaram-lhe que a sua amada tinha sido encontrada 
morta junto a si, no terreiro do castelo. 

Certo de que tinham sido as mouras, Vicente 
quis ir ao castelo para se vingar, mas não o 
deixaram ir. E desde então, em Sesimbra, nunca 
mais os pescadores subiram ao castelo em dias de 
tempestade.

Castelo de Abrantes

Castelo de Sesimbra
Castelo de São Jorge

Para além da História As Lendas dos Castelos
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