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AULAS
AO AR LIVRE
A MEXER COM

TRANQUILIDADE
Yoga | Mobilidade | Pilates

Parque integrado da Ribeirada – Odivelas
Parque Urbano da Anta das Pedras Grandes - Casal Novo

A MEXER COM

RITMO

Ritmos latinos | Aeróbica | Cardioﬁtness
Praça Bento Jesus Caraça – Pontinha
Jardim Chafariz D’El Rei - Póvoa Santo Adrião

ENTRADA LIVRE
Material recomendado para realizar as aulas: toalha,
roupa desportiva, boné e garrafa de água.
*Programa sujeito a alteração.

2

ODIVELAS
a MEXER

Programa completo em:
www.cm-odivelas.pt

Evento sujeito a recolha de imagens e divulgação nos diversos suportes de comunicação da CMO.

A MEXER COM

ENERGIA

Treino funcional | GAP | HIIT
Praça da República – Ramada
Jardim junto à Rua A Viagem
Famões

1

OBJETO DO
MÊS OS
125 ANOS
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE
ODIVELAS |
DIPLOMA
DE
CONDECORAÇÃO
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FANTASIAS
D’EL REY CISTERMÚSICA

OBJETO DO MÊS
– OS 125 ANOS
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS
DE ODIVELAS
| HOMENAGEM
AO PRIMEIRO
COMANDANTE
DOS BVO

VISITAS
ORIENTADAS AO
MOSTEIRO
DE ODIVELAS

REUNIÃO
ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS

MÚSICA | THE
JEGGAS
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REUNIÃO
ORDINÁRIA
DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

9

JAZZ NO CIAC –
ORQUESTRA DE
JAZZ DO
CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA D.
DINIS
TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS
TEATRO | COLEÇÃO
DE ESPECTADOR_S
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

11

TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

TEATRO | COLEÇÃO
DE ESPECTADOR_S
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PERFORMANCE |
VIGÍLIA

VISITA AO POSTO
DE COMANDO DO
MOVIMENTO DAS
FORÇAS
ARMADAS

TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

VISITAS
ORIENTADAS AO
MOSTEIRO
DE ODIVELAS

REUNIÃO
ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS

TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS
PERFORMANCE |
VIGÍLIA
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TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS
MONSTROS

18

PERFORMANCE |
VIGÍLIA
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RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS

CRUZAMENTOS
[DANÇA.TEATRO.
PERFORMANCE.
MÚSICA.CINEMA.
OFICINA] |
INART –
COMMUNITY
ARTS
FESTIVAL

CRUZAMENTOS
[DANÇA.TEATRO.
PERFORMANCE.
MÚSICA.CINEMA.
OFICINA] |
INART –
COMMUNITY
ARTS
FESTIVAL

REUNIÃO
ORDINÁRIA
DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS
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CRUZAMENTOS
[DANÇA.TEATRO.
PERFORMANCE.
MÚSICA.CINEMA.
OFICINA] |
INART –
COMMUNITY
ARTS
FESTIVAL

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
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RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
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RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
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RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
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CRUZAMENTOS
[DANÇA.TEATRO.
PERFORMANCE.
MÚSICA.CINEMA.
OFICINA] |
INART –
COMMUNITY
ARTS
FESTIVAL

MÚSICA |
MIGUEL LUNET
EM BOM
PORTUGUÊS

AQUI HÁ GATO:
ESTÓRIAS NO
ESCURO

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
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RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
DANÇA |
OVER OUR HEADS
PERFORMANCE |
OK,HONEY
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PERFORMANCE |
OK,HONEY

30

PERFORMANCE |
OK,HONEY

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
FÁTUO

31

RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA |
FÁTUO
REUNIÃO
ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS
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PERFORMANCE |
OK,HONEY

JULHO

AGOSTO

PROGRAMAÇÃO
GERAL

JUL
01

JUL
02

JUL
02 E 16

JUL
06 E 20

OBJETO DO MÊSOS 125 ANOS
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE
ODIVELAS | DIPLOMA
DE CONDECORAÇÃO
Quinta da Memória,
Paços do Concelho

FANTASIAS D’EL REY - CISTERMÚSICA
Mosteiro de Odivelas, Igreja

VISITAS ORIENTADAS AO MOSTEIRO
DE ODIVELAS
Mosteiro de Odivelas

REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
ODIVELAS

SÁB
15:00 / 16:15

Paços do Concelho Quinta da Memória

Mediante marcação prévia

QUA
9:30

SEG A SEX
9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30
Patente até 31 de julho
O Objeto do Mês de 2022 pretende homenagear os Bombeiros Voluntários de Odivelas, no
ano em que comemoram 125
anos de existência, através da
exposição de alguns dos seus
mais relevantes objetos de memória.

SÁB
19:00
Entrada livre
“Fantasias D’el Rey” é a primeira iniciativa cultural regular do Mosteiro de Odivelas. Uma vez por mês será dado destaque a um género de arte, que pode passar pela música, teatro, dança, poesia,
canto, entre outros.
Em julho, a igreja do mosteiro vai receber Angélica Salvi com
“Phantone”, um concerto de harpa que traduz o trabalho experimental da artista e que está integrado nas Rotas de Cister – extensão do Cistermúsica que é organizado anualmente pela Banda
de Alcobaça/Academia de Música de Alcobaça.
Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

Com o objetivo de promover a fruição pública do Mosteiro de
Odivelas, estão a decorrer visitas orientadas aos espaços conventuais no primeiro e terceiro sábado de cada mês. Cada visita tem
o limite de 20 pessoas, sendo a participação gratuita e sujeita a
marcação prévia até à quarta-feira anterior.
Informações:
219 320 800
219 320 941/45/46

Inscrições para intervenção
nas Reuniões Públicas através
do Setor de Apoio aos Órgãos
Municipais:
219 320 000

Marcação de visitas:
visitas.mosteirodeodivelas@cm-odivelas.pt

Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt
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JUL
09

JUL
16

AGO
01

AGO
03, 17 E 31

JAZZ NO CIAC – ORQUESTRA DE JAZZ DO
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS
Centro Interpretativo das Águas de Caneças
(CIAC)

VISITA AO POSTO
DE COMANDO DO
MOVIMENTO DAS
FORÇAS ARMADAS
Quartel da Pontinha

OBJETO DO MÊS
- OS 125 ANOS
DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS
DE ODIVELAS
| HOMENAGEM
AO PRIMEIRO
COMANDANTE DOS
BVO
Quinta da Memória,
Paços do Concelho

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ODIVELAS

SÁB
19:00

SÁB
10:00

Entrada livre
Mediante marcação prévia
Concerto de música Jazz, no Centro Interpretativo das Águas de
Caneças (CIAC), às 19:00, de entrada livre, premiando deste modo
o público da freguesia de Caneças com um agradável concerto de
fim de tarde, criando, deste modo, uma sinergia entre a música e
o património cultural do concelho de Odivelas.
Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

Este núcleo está localizado
nas instalações do Quartel da
Pontinha onde, de 24 a 26 de
abril de 1974, estiveram reunidos os oficiais que comandaram todas as operações da
Revolução dos Cravos. Através
da dignificação deste espaço
e da criação de condições de
apoio aos visitantes, procura-se não apenas a valorização
do local, mas principalmente a
sua divulgação junto do público escolar e de todos aqueles
que manifestem interesse pelos acontecimentos que marcaram a história do nosso país.

Paços do Concelho - Quinta da Memória
QUA
09:30
Inscrições para intervenção nas Reuniões Públicas através do
Setor de Apoio aos Órgãos Municipais:
219 320 000

SEG - SEX
09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30
Patente até 31 de Agosto
O Objeto do Mês de 2022 pretende homenagear os Bombeiros Voluntários de Odivelas, no
ano em que comemoram 125
anos de existência, através da
exposição de alguns dos seus
mais relevantes objetos de memória.
Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

Marcação de visitas:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt
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VISITA AO CENTRO HISTÓRICO
DE ODIVELAS
TER
QUA
SEX

PROJETO DAS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO NO
CONCELHO DE ODIVELAS
Voluntariado

VISITA ORIENTADA AO
MOSTEIRO DE ODIVELAS
Mosteiro de Odivelas
SEG - SEX

Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e
grupos organizados
Marcação prévia
Visita com passeio pelo centro histórico, ao Memorial de Odivelas, à Igreja Matriz de Odivelas/
Igreja do Santíssimo Nome de Jesus e à Quinta
da Memória / Quinta do Arcebispo. Pretende-se
assim promover e divulgar o Património do Concelho, artisticamente notável, reconhecendo a
evolução cronológica histórica dos monumentos
mais emblemáticos do Concelho.
Informações e marcações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

As equipas de rua permitem desenvolver de forma mais eficaz a intervenção social através do
contacto, motivação e acompanhamento psicossocial da população em situação de sem-abrigo, promovendo o encaminhamento para
respostas da comunidade e para os centros de
recursos (centros de acolhimento diurno) do projeto contribuindo assim para a sua integração
social.
Durante o acompanhamento técnico a este público-alvo e para além da distribuição de uma
refeição quente é também desenvolvido um trabalho a nível de proximidade, regularização da
sua cidadania, marcação de consultas em Centros de Saúde, inscrição no IEFP, acompanhamento a atendimentos na Segurança Social, no
CLAIM, no IRN, entre outros.
É igualmente efetuado trabalho psicossocial ao
nível da sua inserção profissional, capacitando-os quer ao nível pessoal, quer ao nível financeiro
para a sua estruturação, de modo, a dotá-los de
instrumentos que permita o seu alojamento em
quartos ou casas retirando-os, da condição de
sem-abrigo e/ou sem-teto.

Jardins-de-infância
Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e
grupos organizados
Marcação prévia
Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

TROQUE O SEU SABER CONNOSCO …
DE FIO A PAVIO!
A Câmara Municipal de Odivelas está a desenvolver o projeto Oficina Odivelas 55 E Mais
(OOCEM) destinado à população com 55 e mais
anos que trabalhe ou resida em todo o território do Concelho de Odivelas. Num sentido muito
geral, o OOCEM é um projeto de Educação para
a Cidadania que convoca o bem-estar e a arte
através de várias atividades

Benefícios
Aumento de motivação e energia; Aumento de
concentração e foco; Aumento de bem-estar; Diminuição dos níveis de stress; Aumento da imunidade; Aumento das competências pessoais e
profissionais.

Se quiser fazer parte deste projeto, inscreva-se
no Banco Local do Voluntariado de Odivelas,
através do link:
https://www.cm-odivelas.pt/areas-deintervencao/intervencao-social/servicos/
banco-local-de-voluntariado

“Cuidar da nossa qualidade e
vida aprendendo, é aqui que
nos traz”
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Temos para si oficinas de:
Desenho e pintura, desenho de espaços verdes,
agricultura/jardinagem, fotografia, modelação e
costura (vestuário + têxteis + lar), rendas, bordados e tricô, macramé, tapeçaria, arraiolos, cestaria, leitura encenada/contar histórias, restauro
de tapeçaria/tapetes, modelagem em cerâmica
plástica (massa fimo), olaria, cake design, culinária, doçaria, maquilhagem, sabonetes e velas

Informações e inscrições:
Câmara Municipal de Odivelas/Divisão de
Coesão Social
Rua da Memória, Edifício Maria Lamas, 2A—
Odivelas
OOCEM@cm-odivelas.pt
21 932 03 00

PROGRAMAÇÃO GERAL

13

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
D. DINIS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO VERÃO
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS
15 JUN - 15 SET
Biblioteca Municipal D. Dinis
Serviço de Empréstimo e Salas
TER - SEX
09:30 - 18:45
SÁB
09:30 - 14:45
Biblioteca Fora d’Hor@s
SEG - SÁB
09:30 - 23:00
de 01 a 14 AGO
SEG - SEX
09:30 - 19:00
SÁB
09:30 - 15:00
Pólos de Caneças e Pontinha
Serviço de Empréstimo e Salas
TER - SEX
09:15 - 13:00
14:00 - 16:45
SÁB
09:15 - 13:00
13:30 - 14:45
A Biblioteca Municipal de Odivelas e respetivos Polos encerram
nos feriados nacionais, feriado municipal (19 de novembro),
terça-feira de Carnaval, sábado de aleluia e na segunda quinzena de agosto, para manutenção e reorganização das salas
e serviços.
Informações:
219 320 770 (Odivelas), 219 32 0787 (Caneças),
219 320 789 (Pontinha)
bmdd@cm-odivelas.pt
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BIBLIOTECA
MUNICIPAL D. DINIS
Local de
funcionamento
A Biblioteca Municipal D. Dinis
está, desde o dia 2 de novembro de 2021, a funcionar no
Centro de Exposições de Odivelas (Rua Fernão Lopes), das
09:30 às 18:00, de 3.ª a 6.ª, e
das 09:30 às 16:45, aos sábados.
Neste novo espaço os munícipes poderão usufruir do Serviço de Empréstimo Domiciliário,
Espaço infantojuvenil, Espaço
Adultos, Espaço de leitura de
periódicos, Banco de Ofertas,
utilização de Pc’s e Internet e
Biblioteca Fora d’Hor@s (esta
funciona de 2.ª a sábado, das
09:30 às 23:00).
Os Polos de Caneças (Rua
Fonte dos Castanheiros, n.º 7
B, Loja A) e da Pontinha (Rua
Heróis de Mucaba, Piso -1, Loja
20B) funcionam das 09:15 às
13:00 e das 14:00 às 16:45, de
3.ª a sábado.

JUL
22
AQUI HÁ GATO: ESTÓRIAS NO ESCURO
Biblioteca Municipal D. Dinis, Pólo de Caneças
SÁB
20:45

Patente até 31 de dezembro

Famílias com crianças até aos 10 anos
Marcação prévia
Gratuito
Quão mágico pode ser entrar numa biblioteca à noite?
Em vez das caras habituais, encontramos dois gatos muito peculiares… Ao que parece vivem no meio dos livros e desfiam estórias
no escuro! Brincam com os contos e ronronam poesia! O melhor é
entrar e conhecê-los!
Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

EXPOSIÇÃO “VOLTAR
AOS PASSOS QUE
FORAM DADOS” CENTENÁRIO DE
NASCIMENTO DE
JOSÉ SARAMAGO
Biblioteca Municipal
D. Dinis

No final de Viagem a Portugal, José Saramago diz-nos:
“É preciso voltar aos passos
que foram dados, para repetir
e para traçar caminhos novos
ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O
viajante volta já”.
A exposição “Voltar aos passos que foram dados” tem um
propósito de divulgação e de
orientação pedagógica, permitindo um contacto de iniciação
ou de revisão com a literatura
e com o pensamento saramaguianos.

Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

VOLTAR
AOS
PASSOS
QUE
FORAM
DADOS
JOSÉ
SARAMAGO
1922—2022
BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS
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BIBLIÓFILO VAI A CASA
Casa dos leitores
JAN - JUN
SET - DEZ
QUI
Marcação prévia
Gratuito
Empréstimo de livros, cd e dvd ao domicílio a
residentes/instituições no concelho de Odivelas
que não possam deslocar-se à biblioteca por
motivos de saúde.
Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

BIP BIP! AS HISTÓRIAS ANDAM
POR AÍ
Instituições particulares de
solidariedade social do concelho de
Odivelas

LEITURA E ARTE…
METAMORFOSES
Anfiteatro do Centro de Exposições
de Odivelas transformado em Horto
do CEO

TER - SEX

JAN - JUL
SET - DEZ
QUA
10:00

A biblioteca itinerante surgirá no pátio das Instituições e estará repleta de livros para que possam ser lidos ou emprestados. Convidaremos
todos os participantes a fazer um piquenique
literário. Estende-se uma manta de histórias e
partilham-se contos, livros e aventuras com os
mais pequenos.
Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

Utentes da Associação Comunitária de Saúde
Mental de Odivelas
Marcação Prévia
Gratuito
Este projeto, desenvolvido em parceria com a
Associação Comunitária de Saúde Mental de
Odivelas (ACSMO), tem como objetivo combater a iliteracia e promover o livro e a leitura.
Aliando a leitura, a música, as artes plásticas e
o contacto com a natureza, este projeto proporciona novas experiências, a liberdade de
expressão artística em todas as suas vertentes
e a integração social e cultural.

CLUBE DE LEITURA
D. DINIS
Biblioteca Municipal
D. Dinis, Odivelas
JAN - JUN
OUT - DEZ
1.ª terça-feira de cada mês
14:30
Público em geral
Inscrições abertas
Gratuito
Encontro descontraído e informal de pessoas
que se juntam para partilhar opiniões sobre um
determinado autor e respetivas obras.
Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt
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SEG - SÁB
09:30 - 23:00
Acesso gratuito à internet, consulta de jornais,
revistas e computadores.
Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

PARAZOOM – UMA HISTÓRIA =
UM PRESENTE
Biblioteca Municipal
D. Dinis, Odivelas
Crianças (3-10 anos)
Residentes no concelho de Odivelas
Inscrição prévia
Gratuito

CIDADE DE ODIVELAS

BIBLIOTECA FORA D’HOR@S
Biblioteca Municipal
D. Dinis, Odivelas

Alguém faz anos nos próximos tempos?
Com o projeto PARAZOOM queremos celebrar o
aniversário daqueles que, tal como nós, adoram
histórias!
Queremos oferecer-vos uma história virtual e
para isso só precisamos que nos digam qual a
história ou tema preferido do aniversariante, nós
tratamos do resto!

16
jul.
19h30

Informações:
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

Partida | chegada

Rua Brito Capelo

receção das inscrições

www.werun.pt
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MALAPOSTA

JUL
01

JUL
08 A 17

MÚSICA | THE JEGGAS
31B ON TOUR

TEATRO | EM
FAMÍLIA | MEUS
AMIGOS MONSTROS
Teatro Bastardo

SEX
21:00
Café-teatro
10€
Descontos aplicáveis
75 min
M/06
The Jeggas sobem novamente ao palco da Malaposta. Desta vez
trazem consigo o “31B”, o prometido álbum que lançaram no final
de outubro de 2021. The Jeggas levam ao palco da Malaposta o
seu primeiro álbum, “31B”. O título deste álbum é uma alusão ao
número da porta do estúdio de ensaios do grupo, o abrigo isolado
que proporcionou os vários momentos de criação. As 15 faixas que
o compõem revelam a versatilidade musical do sexteto lisboeta,
reunindo canções numa tempestade de estilos. Num projeto assente no cruzamento de vários campos artísticos, destacam-se,
para além da música, o design gráfico e a fotografia. Gravado
e misturado no icónico estúdio Namouche, todo este álbum foi
produzido em live takes. Aproveitando as características técnicas
únicas do estúdio, como a ampla sala de captação, abriu-se caminho a vários momentos de improvisação e espontaneidade. Com
a ajuda preciosa do técnico de som Joaquim Monte foi alcançado
o tipo de sonoridade que é mais característico dos Jeggas: cru,
sexy e solto.
Voz: Adrii | Guitarra: Luís Reis | Baixo: Rodrigo Lima | Bateria: Pedro
Gonçalves | Sax: Luís Filipe | Percussões: Diogo Alves | Técnico de
Som: Bernardo Pastor
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SEX
19:00
SÁB
16:00
DOM
11:00
8€ adulto
6€ criança
Sala Experimental
50 min
M/04
“Meus Amigos Monstros” é
um espetáculo para a infância, com texto original de Daniel Alexandre e encenação de
Francisco Pereira de Almeida.
A peça é centrada no universo
de Maria, uma criança que não
gosta do que desconhece. Até
que uma noite aparecem dois
monstros no seu quarto. Eles
vão levar Maria para além do
seu pequeno mundo. Através
da poesia libertam o poder da
imaginação e com ela, veem
as possibilidades que existem
quando abraçamos
o desconhecido. As aventuras
dos três amigos levarão Maria
por viagens marítimas perigo-

sas, reinos distantes, lugares
onde a poesia é a chave que
abre a porta a novos mundos.
Texto: Daniel Alexandre | Encenação: Francisco Pereira de
Almeida | Interpretação: Gonçalo Botelho, Mariana Rebelo, Miguel Galamba e Rogério
Vale | Cenografia e Figurinos:
Renato Godinho | Desenho de
Luz: Paulo Graça | Música e
Ambiente Sonoro: Miguel Galamba | Confeção dos Figurinos: Cornucópia Atelier e Tina
Modista | Fotografias: Anabela
Loureiro | Cartaz: Alexandre
Sanches | Produção: Teatro
Bastardo | Agradecimentos:
Teatro Passagem de Nível e
Comuna Teatro de Pesquisa
O TEATRO BASTARDO é uma
Associação Cultural sem fins
lucrativos que está, desde

2019, no Concelho de Oeiras
e tem vindo a pensar projetos que pretendem integrar o
teatro na vida da comunidade, acrescentando-lhe valor
artístico e contribuindo para
o seu desenvolvimento social.
Ao longo do ano de 2020 criou
o drama online em três atos –
“Providentia” -, inserido no âmbito de uma bolsa de criação
do Teatro Nacional 21. Simultaneamente desenvolveu um
projeto social com a Associação Coração Amarelo, “(Des)
enquadrado”. Em 2021 deu início ao seu projeto de poesia e
de poetas: foi através das palavras e vida de Natália Correia
que estreou “EntreVersos” em
abril de 2021 no Teatro Passagem de Nível. O primeiro espetáculo da companhia em palco
foi “Guloseimas”, um texto de
João Fábio Cabral com dire-

ção de Gonçalo Botelho, e que
estreou a 23 de julho no festival Try Better, Fail Better’21,
no Teatro Taborda, em Lisboa,
no âmbito da bolsa de apoio a
novos criadores - open call do
Teatro da Garagem. No dia 21
de setembro de 2021 inaugurou a instalação fotográfica do
projcto “(Des)enquadrado” no
Palácio dos Aciprestes da Fundação Marquês de Pombal, em
Linda-a-Velha. A instalação fotográfica também passou pela
Universidade Sénior de Carnaxide e pelo Instituto Condessa
de Cuba – Associação Resgate,
em Porto Salvo. Em junho de
2022, no Dia Mundial da Criança, o Teatro Bastardo estreia o
seu primeiro espetáculo para a
infância – “Meus Amigos Monstros” -, com texto original de
Daniel Alexandre e direção de
Francisco Pereira de Almeida.
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JUL
09 E 10
TEATRO | COLEÇÃO DE
ESPECTADOR_S
Raquel André
SÁB
20:00
DOM
16:00
12€
Auditório
Descontos aplicáveis
90 min
M/12
Quem é _ espectador_? Quem são _s desconhecido_s que tenho arquivado, há quase 1
década, em imagens, textos e objetos no con-
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texto da Coleção de Pessoas? Como é que estas
pessoas percecionam a relação artística direta
que ativo com el_s? O que sentem através de
uma experiência de encontro? Quem são estas
testemunhas participativas? Quem são estes espectador_s?
Esta quarta coleção é um espetáculo, um museu, uma grande conversa com as testemunhas
e interlocutor_s que se deixaram afetar por este
trabalho.
Em 2020 a Coleção de Espectador_s iniciou-se
com: este site interativo e participativo, uma
exposição em 2020 e em 2021 estreia com um
grupo de espectador_s em palco, são eles os
protagonistas desta quarta Coleção de Pessoas.
A cada cidade, por onde esta Coleção será apresentada, mais espectador_s serão colecionad_s
em palco.
Criação: Cláudia Gaiolas e Raquel André | Produção: Missanga | Música: Odete | Desenho de
Luz: Cárin Geada | Adaptação de Luz em Tour:
João Teixeira | Desenho de Som: João Neves |
Figurino: José António Tenente | Design Gráfico:

Afonso Sousa | Desenvolvimento Web: que.pt |
Coprodução: Teatro Nacional D.Maria II (PT) /
BIT Teatergarajsen (NOR) | Residência Artística:
Espaço do Tempo (PT) e Casa da Cultura/Município de Setúbal (PT) | Apoio Financeiro: República Portuguesa - Cultura / DGARTES - Direção-Geral das Artes
OFICINA DE ESPECTADOR_S - Inscrições recebidas através de um “google form” disponibilizado por nós - 10 Participantes selecionados entre
as inscrições recebidas - Horário pós-laborar
(3 horas por dia) 5 dias - Antes do dia da montagem do espetáculo - Participação Gratuita Para todas as idades, nacionalidades, interesses
e ocupações.
Raquel André é colecionadora, performer e criadora. Atualmente doutoranda bolseira no Centro
de Estudos de Teatro na Faculdade de Letras Universidade de Lisboa. Mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Artes da Cena,
sendo a sua pesquisa direcionada ao Colecionismo nas Artes Performativas. Em 2011, emigrou
para o Rio de Janeiro, trabalhou perto de Bel

Garcia, César Augusto, Marco Nanini e Fernando
Libonati, em criações da Cia dos Atores e projetos no Galpão Gamboa.
Um dia pediu a um estranho que fosse à sua
casa para fotografá-los juntos como se ele fizesse parte de sua intimidade, começando assim a
Coleção de Pessoas em 2014, uma coleção de
4 projetos: Amantes, Colecionadores, Artistas e
Espectadores, um projeto escrito para 10 anos.
Todos os seus projetos são focados na interação
e encontro com a população local. A partir de
encontros um para um, Raquel faz espetáculos,
performances, conferências, livros e exposições
para criar um arquivo do efémero. Raquel foi artista da APAP Performing Europe (www.apapnet.
eu) entre 2017-20, o que lhe deu o entusiasmo
e a capacidade de colaborar e trabalhar intensamente no contexto internacional. O seu trabalho tem sido apresentado em vários países da
Europa, América do Sul e do Norte. É também
formadora tendo trabalho com adolescentes no
projeto Kcena no TNDMII (2019) e no projeto Labor no Teatro LU.CA (2020).
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JUL
15 A 17
PERFORMANCE |
VIGÍLIA
Rodolfo Freitas
SEX E SÁB
20:30
DOM
16:30
10€
Café-teatro
Descontos aplicáveis
50 min
M/16
Aquelas antes entregues ao
sacrifício regressam agora almas restituídas. Para trás fica
uma mãe saudosa. Partimos
da lenda pombalense do mouro Al Pal Omar para falar sobre
a libertação dos e das habitantes em universos femininos,
depois de uma vida em modo
alerta aprendem a caminhar
sob trilhos armadilhados. Queremos manifestar o in-between
que há dentro: sementes por
germinar, cristais abafados,
memórias enterradas no jardim. Trabalhamos na harmonia
das forças mais oponentes que
convergem num só feto. Para
deixarmos partir as disputas
antigas usamos das nossas
heranças culturais e místicas,
das receitas das avós para
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queimar os efeitos do olhar
alheio, a violência enraizada
- recusamos a ideia de identidade como uma imutabilidade
e gradualmente abandonamos
a disputa na arena do masculino e feminino. Almejamos
expurgar, reunir, ascender e
reaprender a ver o próprio e o
outro corpo como ferramentas
passíveis de amor.
“Vigília” é uma análise cuidadosa dos estilhaços que ficam,
do inconformismo das novas
evas, que limpam as vozes
assombrantes da morte que
ecoam e ficam à espreita.
Um projeto de: Rodolfo Freitas | Interpretação: Lília Lopes,
Mafalda Vaz Amaral e Rodolfo
Freitas | Música e Sonorização:
SALOMÉ | Apoio Técnico: Pedro
Freitas | Apoio Audiovisual: Yagiz Akin | Apoio ao Movimento:
Inês Gameiro | Apoios: Câmara
Municipal de Pombal | Apoios à
Residência: Espaço Lx Jovem,
Casa Varela, Real Pelágio e
Útero | Agradecimentos: Coletivo CASA MÃE, Isabel Milhanas
Machado, Hugo Sivas e Teatro
da Voz
Queremos analisar a memória
dos nossos corpos, o que germina dentro do corpo social e
dentro do pessoal. Os protagonistas são uma representação,
“desculpa” ou o pretexto para
falarmos do que temos no peito, é um instrumento transformado em personagem, mutável, construído e reconstruído

com o desenrolar da criação.
Queremos ocupar, redescobrir, voltar às nossas cidades,
aos nossos lugares; observar
de novo - qual é o lugar que
ocupamos neste momento, ao
regressar a casa? Parece haver
uma necessidade acrescida,
ao habitante do universo feminino ou feminilizado, de romper com a vida anteriormente
arquitetada ou simplesmente
desaparecer, como ato de coragem para a libertação. “Vigília” é a emancipação do corpo
livre, que trouxe o termo “bruxas” como alvo a abater, uma
vez que as anciãs parecem
não ser benéficas ao sistema
instalado. Quando analisamos
a História da Sexualidade,
Foucault torna clara a ideia
de que cada sociedade que se
fixou, apropriou e remodelou
as dinâmicas já existentes anteriormente, muitas vezes dando novos nomes e contornos
a movimentos sociais já existentes. Podemos observá-lo
quando analisamos a própria
definição de família, sexualidade e até desejo, muitas vezes
como instrumentos moralmente e juridicamente definidos e
geridos pelo Estado. Redefinimos então estes lugares e
questionamos as intocáveis
lendas e mitologias, vendo-as
agora apenas como histórias.
Histórias contadas e difundidas assim como tantas outras:
mas estas incutidas, impressas, institucionalizadas, e agora esquecidas, congeladas jun-

to das ruínas do castelo. Hoje
em dia redefinimos o amor e
socialmente temos uma outra
perspetiva sobre estes factos?
Quão romancistas e eternos
saudosistas conseguimos ser?
Quão intocáveis são todas estas histórias?
“Me nutri daquelas que tenho
muito amor, que são muito
amor, que vivem pelo amor,
pela fé e que não negociam
e não se dobram perante nenhum senhor”
(Ventura Profana, 2020)
Pretende-se falar sobre a experiência de recuperação de
eventos traumáticos e dos
e para os sobreviventes de
abuso ou violência relacional
íntima: normalmente representadas como mulheres e
“princesas” nas lendas que os
nossos avós nos contavam.
Explora-se no universo português, a herança deixada pelas
gerações anteriores, debruçando-nos sobre os diferentes
significados do conceito de
“vigília”: recolher é entregarmo-nos a uma busca incessante de novas influências, psicologicamente pode ser estar
vigilante, culturalmente remete-nos para noites de homenagem e tributo, como aquelas
em que caminhávamos de vela
na mão e estatueta ao alto.
Como interveio Anohni (Antony & The Johnsons), ao vivo
no teatro Carré “eu sei que isto
vai parecer tonto, mas por um
momento eu fiquei com muito
medo de pedras (...) será que

eu reencarnei das pedras ou
das árvores?”.

JUL
19 a 23
CRUZAMENTOS
[DANÇA.TEATRO.
PERFORMANCE.
MÚSICA.CINEMA.
OFICINA] | INART –
COMMUNITY ARTS
FESTIVAL
VO’ARTE
Auditório
Sala experimental
Café-teatro
Sala de cinema
Foyer
O InArt - Community Art Festival apresenta propostas de
programação que cruzam pessoas, linguagens, experiências
de várias gerações, refletindo a
arte como prática comunitária
enquanto movimento impulsionador de novas paisagens
artísticas e humanas. O InArt
destaca o trabalho de artistas
que desafiam o convencional
através do conteúdo e da forma. Continua a descobrir projetos artísticos baseados na diversidade das comunidades e
a descobrir artistas que fazem
do seu trabalho uma ponte entre mundos e pessoas, numa
arte plural e participativa.
Entre os dias 19 e 23 de julho,
o InArt propõe sete Oficinas:

dança, teatro bilingue, vídeodança, entre outros, com
língua gestual portuguesa e
sistema de gesto internacional, dirigidos por artistas da
Croácia, Polónia, Portugal e
Itália, e três Masterclasses que
refletirão sobre a presença da
língua gestual nas artes performativas. Existirão ainda três
sessões de Cinema e quatro
espetáculos de coreógrafos,
nacionais e internacionais, dois
em estreia absoluta, com destaque para o resultado final do
projeto europeu “Beyond Signs” e a revisitação do espetáculo “3,50x2,70” da CiM – Companhia de Dança.
O principal objetivo do InArt é
promover e divulgar as artes
como trabalho profissional,
pedagógico e social, sensibilizando os profissionais que
intervêm com pessoas com e
sem deficiência, e algumas comunidades, para a importância das artes como ferramenta
de combate à exclusão social.
A abertura do InArt, a 19 de
julho, começa às 18:00 com a
inauguração de três exposições dos fotógrafos A. Roque
Barata, João Pedro Rodrigues
e Zé Luís Rebel.
O InArt é um festival acessível
e a programação conta com
ações faladas em inglês e português, e interpretação em Língua Gestual Portuguesa e Sistema de Gesto Internacional.
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JUL
19 a 29
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA | DANÇA
| OVER OUR HEADS
MARTA CERQUEIRA
Blackbox
“Over our Heads” é uma peça em formato de
Instalação, cujos aspetos coreográficos e participativos estão em destaque, refletindo o meu
interesse crescente no potencial expressivo do
movimento do público em interação com o meio
ambiente criado pela obra.
Escolhi o verbo “Brincar” como área temática,
olhado como premissa fundamental do processo de aprendizagem e descoberta em todos os
mamíferos.
É o ato de brincar que nos aparece como ‘neblina de coisas’ que nos passam pela cabeça.
“Over our Heads”, aposta num lugar de convívio
que se quer experimentado e modelado pelo visitante que brinca e inventa mais.
Esta residência artística pretende trabalhar as
possibilidades, descobrir regras de jogo, transformadas em ‘ferramentas coreográficas’ a desenvolver.
Esta peça em processo de criação, está repleta
das influências e intensidade das artes performativas, mas procura modelos de ação menos
apoiados na presença do performer ao vivo, devolvendo ao público uma dimensão de participação mais ativa, na medida em que este pode
interferir com a obra tacitamente.
“Over our Heads” abre-se a um campo expandido da Dança, dando expressão aos desejos
de diversificação da minha prática profissional
como bailarina e coreógrafa. Por um lado, criando formas de refletir a minha experiência como
intérprete nos últimos 20 anos, pelo outro dando
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continuidade às práticas de direção e criação
artística enraizadas na dança contemporânea,
com extensões interdisciplinares que resultam
do meu fascínio de longa data pelas artes visuais.”
Marta Cerqueira
Criação: Marta Cerqueira | Design de Som: Tiago Cerqueira | Desenho de Luz: Anatol Waschke
| Apoios: Bolsa de Criação Artística da Câmara
Municipal de Setúbal e Fundação GDA | “Over
our Heads” é um projeto financiado pelo Governo de Portugal – Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes
MARTA CERQUEIRA é formada pelo Conservatório Nacional de Dança de Lisboa/2001. Como
bolseira do IPAE prossegue estudos especializados em dança em Nova Iorque, segue-se Berlim
e Lisboa, onde frequentou o Curso de Coreografia da F. C. Gulbenkian. Com uma carreira de
20 anos dedicada exclusivamente à criação e
interpretação na área das artes performativas,
trabalha como intérprete e criadora com artistas
de diversas áreas disciplinares apresentando-se
em Portugal, Espanha, França, Suíça, Alemanha,
Holanda, Polónia, Grécia, Líbano, Suécia, Noruega, Finlândia, Escócia, Canadá, Argentina e
Brasil. Destaca ainda o trabalho em colaboração
com os seguintes coreógrafos: Maria Ramos.
Luís Guerra, Sofia Dias & Vítor Roriz, Marlene
Monteiro Freitas e Tânia Carvalho. Dirige as criações “MUTE”, um solo de dança em parceria com
João Bento e “SubLinhar”, peça selecionada
pelo Aerowaves Twenty21. Interessada na prática da composição, aplicada não só ao corpo
humano, mas também a outros materiais/matérias possíveis de coreografar. Tem vindo a desenvolver o seu interesse por formatos próximos
às artes visuais, nomeadamente no contexto do
“Dança de Materiais Inertes” (2016-2020) uma
coleção de instalações e espetáculos que assina
em parceria com o pianista e compositor Simão
Costa.

JUL
23

JUL
29 a 31

MÚSICA | MIGUEL
LUNET
EM BOM PORTUGUÊS
Pop-rock

PERFORMANCE | OK, HONEY
Inês Madeira Lopes, Madalena Rato e Noeli
Kikuchi

SÁB
21:00
10€
Café-teatro
Descontos aplicáveis
90 min
M/06

SEX - SÁB
20:30
DOM
16:30
10€
Descontos aplicáveis
60 min
A classificar pela CCE

Miguel Lunet apresenta o seu
projeto mais recente, o álbum
“Em bom português”, que descreve como “uma coleção de
fotografias do dia a dia, um
registo de histórias e reflexões,
escritas ‘em bom português’ e
cantadas ao piano”. Todos os
temas são de sua autoria e fazem parte do alinhamento deste concerto.
O espetáculo concilia o rock e
o pop, com base no som cru
do piano tocado pelo Miguel,
acompanhado pelo José Mendes, na guitarra, pelo Pedro
Lunet, no baixo e percussão, e
pela Maria Lunet, que também
canta.
Piano e Voz: Miguel Lunet | Guitarra: José Mendes | Baixo e
Percussão: Pedro Lunet | Voz:
Maria Lunet
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AGO 30
A 24
SET
RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA | FÁTUO
Parasita (Dança)
Estreia:
30 AGO 2022
Carpintarias de São Lázaro

Entre marido e mulher não se
mete a colher.
Entre homem e esposa não se
mete a faca.
Entre mesa e tacho não se
mete o talher.
Entre sofá e televisão mete-se
a vaca velhaca.
Entrelaçado o boi mete a pata
no dói-dói.
Este projeto visa explorar métodos não convencionais que
relacionam o som com o movimento, rompendo fronteiras
entre campos artísticos, que
ao longo da história das artes
performativas se foram encontrando e desencontrando.
Esta peça é mais um reencontro harmonioso, revestido por
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uma camada de sátira dramatúrgica em torno do feminismo.
São três artistas que, antes de
serem artistas, são mulheres
que reivindicam ou questionam os direitos de género. O
caráter satírico surge a partir
das inspirações de linguagens
surrealistas que distorcem a
temporalidade com uma tonalidade onírica, hibridizando
também com a linguagem ready-made. Como por exemplo,
utilizar instrumentos musicais
como utensílios de cozinha e
vice-versa. Assim como, ações
quotidianas como atos performativos, colocando questões
sobre o pressuposto papel e
postura da mulher.

Direção Artística e Interpretação: Inês Madeira Lopes,
Madalena Rato e Noeli Kikuchi | Composição Musical: Inês
Madeira Lopes | Coreografia: Noeli Kikuchi | Direção de
Percussão: Madalena Rato |
Registo de Imagem: Alípio Padilha e Ana Paganini | Técnico
de Luz: a definir | Apoio à Residência: Biblioteca de Alcântara, B.O.T.A., Cão Solteiro.residências 12º, Escola Superior de
Música de Lisboa – Instituto
Politécnico de Lisboa, Estúdios
Victor Córdon e Fábrica Braço de Prata | Apoio à Criação:
Metropolitana | Design de Comunicação: Nicolás Fabian |
Agradecimentos: Francisco Cipriano e Miguel Sobral Curado

Coreografia de corpos diversos, de pessoas e coisas, “Fátuo” é uma dança de atravessamentos, de superfícies em
fricção e coalescência, que
destabiliza figuras e dá lugar
a formas em excesso sobre
si próprias. Corpos-sujeito e
corpos-objeto em trocas indeterminadas, numa mobilidade
plástica em que o imaterial
coletivo é apesar de tudo a
força motriz maior. Um ensaio
sobre a distribuição móvel e
permutável da agência e dos
agenciamentos, através de um
conjunto de múltiplas perspetivas entre o animado e o inanimado, entre o fantasmático e
o somático.
Direção e Coreografia: Carlos
Manuel Oliveira | Interpreta-

ção: Elizabete Francisca, Josefa Pereira, Bruno Brandolino
e Filipe Caldeira | Desenho e
Operação de Luz: Luís Moreira
| Música ao Vivo: João Bento |
Desenho de Cena e Figurinos:
Carlos Manuel Oliveira e Josseline Black | Apoio à Investigação: Tiago Gandra | Produção: Associação Parasita |
Coprodução: COTÃO, Santarém Cultura | Apoios: Minutos
Redondos / Centro Cultural
da Malaposta, Carpintarias de
São Lázaro
PARASITA é o nome da Associação criada em 2014, sem
fins lucrativos, com sede no
concelho de Santarém, cuja
ocupação se traduz na produção e realização de objetos
artísticos e eventos culturais
onde se privilegia a experimentação e o discurso crítico
através de propostas de investigação, onde processos
e produtos interagem sem
distinção. Hoje, a PARASITA
funciona como uma cooperativa de artistas que compartilham recursos e objetivos para
atender às características de
um ambiente profissional em
que a dança se torna cada vez
mais um suporte fluido, cruzado por estudos práticos e
teóricos, práticas expandidas,
discussões sobre fronteiras

entre fazer e curar, problematizações da responsabilidade
cultural dos artistas e agentes conexos. Pensada como
uma estrutura de artistas, feita por artistas e para artistas,
a PARASITA é composta por
Ana Rita Teodoro, Carlos Manuel Oliveira, João dos Santos
Martins e Rita Natálio e produzida pela Claraluz Keiser.
A PARASITA é uma estrutura
financiada pelo Governo de
Portugal – Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes
no biénio 2020—2021. A PARASITA é membro da Rede — Associação de Estruturas para a
Dança Contemporânea, desde
2019.
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Bilheteira
Reservas e Bilhetes

Horários

219 320 940 / 212 478 240
ccmalaposta@gmail.com

Todos os dias das 14:30H às 18H

Indicações

Em dia de espetáculo, abertura 2H antes do
seu início.

Reservas Online:
www-malaposta.pt
Bilheteira Online: BOL

Encerra em Agosto e Segundas-feiras.
A Malaposta encerra ao público às segundasfeiras.

As reservas têm de ser levantadas até 48
horas de antecedência.
AUDITÓRIO

EXPERIMENTAL

CAFÉ-TEATRO

BLACKBOX

CINEMA

BILHETE INTEIRO

10,00€ - 20,00€

8,00€ - 12,00€

8,00€ - 12,00€

8,00€ - 12,00€

4,00€

MENOR DE 25

25%

25%

25%

25%

4,00€

MAIOR DE 65

25%

25%

25%

25%

4,00€

GRUPOS + 10 PESSOAS

30%

30%

30%

30%

4,00€

BILHETE CRIANÇA
(ATÉ 12 ANOS)*

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

4,00€

FAMÍLIAS NUMEROSAS
(3 OU MAIS FILHOS)*

20%

20%

20%

20%

4,00€

BILHETE ESCOLAS

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

4,00€

PROFISSIONAIS DE
ESPETÁCULO

25%

25%

25%

25%

4,00€

FUNCIONÁRIOS
C.M.ODIVELAS **

30%

30%

30%

30%

4,00€

CARTÕES CMO E
RESIDENTES NO
MUNICÍPIO **

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

4,00€

CARTÃO FNAC **

20%

20%

20%

20%

4,00€

PROTOCOLOS **

20%

20%

20%

20%

4,00€

* Aplicável somente a espetáculos dirigidos ao público infantil
** Requer apresentação de comprovativo
Estes preços podem sofrer alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.
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Para usufruir dos descontos
deve fazer-se acompanhar
dos documentos que os
comprovem.
- Não se efetuam trocas nem
devoluções.
- Não é permitido qualquer
tipo de registo áudio ou vídeo
sem autorização prévia.
- Não é permitido o uso
de telemóvel ou de outros
equipamentos sonoros dentro
da sala de espetáculos.
- Não é permitido comer
e beber dentro da sala de
espetáculos.
- Não é permitido fumar.
- O bilhete deve ser
conservado até ao final do
espetáculo.
- Programas e elencos podem
ser alterados por motivos
imprevistos.
- Não é permitida a entradas
nas salas após o início dos
espetáculos, salvo indicação
do pessoal.
- A Malaposta reserva-se o
direito de proibir o acesso
ou expulsar pessoas que
considere encontrarem-se
num estado suscetível de
perturbar os espetáculos e/
ou os restantes espectadores.
- Os funcionários da câmara
municipal de odivelas têm
direito a 30% de desconto
nos ingressos adquiridos na
bilheteira local.
*Os outros descontos não são
válidos no dia do espectador.

CONTACTOS ÚTEIS
Biblioteca
Municipal
D. Dinis
Odivelas
Rua Fernão Lopes
(junto aos Paços do Concelho
Quinta da Memória e Jardim
da Música), Odivelas
219 320 770
bmdd@cm-odivelas.pt

Polo de Caneças
Rua Fonte dos Castanheiros,
2 Loja A - Caneças
219 320 787
bmdd@cm-odivelas.pt

Polo da Pontinha
Rua Heróis de Mucaba,
Piso -1, 20B
219 320 789
bmdd@cm-odivelas.pt

Centro
Exposições
Odivelas
Rua Fernão Lopes
(junto aos Paços do Concelho
- Quinta da Memória e Jardim
da Música), Odivelas
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt
Terça a Domingo - das 10H00
às 23H00 (encerra segunda)

Centro
Cultural
Malaposta
Rua Angola, Olival Basto
Metro: Senhor Roubado
Latitude 38.787191
Longitude -9.169947
[+38º 47’ 13.83” -9 10º 12.08”]

Casa da
Juventude

Detalhes da Programação
em: www.malaposta.pt

Largo da Memória,
1 - Odivelas
219 320 480
juventude@cm-odivelas.pt
Dias úteis - 10H00 às 12H30
e das 13H00 às 20H00
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