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Edição Câmara Municipal de Odivelas
Rua Guilherme Gomes Fernandes
Quinta da Memória, 2675 - 372 Odivelas
219 320 850
relacoes.publicas@cm-odivelas.pt

Se deseja receber esta agenda na sua caixa 
de correio eletrónico contacte-nos por e-mail.
Para estar sempre atualizado subscreva a 
nossa newsletter em www.cm-odivelas.pt

A programação desta agenda pode ser 
alterada por motivos imprevistos.



Os meses de setembro e outu-
bro assinalam, habitualmente, o 
retorno da maioria das famílias 
às suas rotinas laborais e quo-
tidianas. Um período marcado, 
também, pelo início do ano leti-
vo que impõe uma nova reorga-
nização familiar. 

A pensar nesse seu regresso e 
na contínua melhoria da quali-
dade de vida no nosso território, 
continuamos a apostar e a in-
vestir, nesta fase em particular, 
na beneficiação do espaço pú-
blico, na realização de interven-
ções em vários equipamentos 
e estabelecimentos educativos, 
como também na prestação de 
um serviço público que vá ao 
encontro das expetativas dos 
odivelenses e daqueles que nos 
visitam. 

Nestes meses dedicámos, por 
isso, especial atenção à reali-
zação de um amplo conjunto 
de eventos com forte compo-
nente cultural, gastronómica, 
desportiva e recreativa. Desta-
co as iniciativas anuais, já com 

grande tradição, como o “Fes-
tival da Sopa” de Caneças, um 
dos melhores cartões-de-visita 
desta bonita Vila, ou o “Cine-
ma ao Luar”, com a exibição 
ao ar livre, em diferentes locais 
do concelho, de um conjunto de 
filmes de sucesso nacional e in-
ternacional. 

Destaco, ainda, as diversas ati-
vidades diárias que decorrerão 
no âmbito do projeto “Odivelas 
a Mexer”, sobretudo nos domí-
nios do Desporto, da Juventude 
e da promoção do envelheci-
mento ativo. 

A Agenda Municipal que lhe 
apresentamos é, pois, muito 
abrangente e dinâmica. O seu 
envolvimento e participação 
são fundamentais. 

Desafie-se e venha Viver        
Odivelas! 

O Presidente da 
Câmara Municipal, 

Hugo Martins
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ao luar
setembro

sextas e sábados 21h30

2 3

9 10

16 17

23 24

CANEÇAS
LARGO VIEIRA CALDAS  

ODIVELAS
JARDIM DA MÚSICA 

PONTINHA
ANTIGO CAMPO DE TÉNIS  

OLIVAL 
BASTO
RINGUE 

Informações:
Divisão de Cultura e Turismo
Telefone: 219 320 800
E-mail: cultura@cm-odivelas.pt 
www.cm-odivelas.pt
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BEM BOM
Patrícia Sequeira

THOR: AMOR E TROVÃO  
Taiki Waititi 

O PAI TIRANO
João Gomes

CANTAR 2 (VP)
Garth Jennings

MUNDO JURÁSSICO: DOMÍNIO
Colin Trevorrow

A CIDADE PERDIDA
Aaron Nee, Adam Nee

TOP GUN: MAVERICK  
Joseph Kosinski

MÍNIMOS 2 - A ASCENSÃO  DE GRU (VP)  
Kyle Balda
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SET
01 A 30
 
OBJETO DO MÊS- OS 125 ANOS DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
INSTRUMENTO MUSICAL DA FANFARRA DOS 
BVO 
Paços do Concelho

SEG A SEX 
9:00 - 12:30
14:00 - 17:30

Patente até 30 de setembro

O Objeto do Mês de 2022 pretende homenagear os Bombeiros Vo-
luntários de Odivelas, no ano em que comemoram 125 anos de 
existência, através da exposição de alguns dos seus mais relevan-
tes objetos de memória.

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

SET
2, 3, 9, 
10, 16, 
17, 23 
E 24 
CINEMA AO LUAR
Freguesias do Concelho 
de Odivelas

SEX E SÁB 
21:30

Entrada livre

Sessões de cinema ao ar livre, 
todas as sextas-feiras e sá-
bados de setembro, em todas 
as freguesias do concelho. A 
entrada é livre, podendo be-
neficiar da oportunidade de 
visionar grandes sucessos do 
cinema.

Informações: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt
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SET 
5 A 11
 
R10 – STREET FUTSAL
Complexo Desportivo do Porto 
Pinheiro (junto ao Pavilhão Multiusos 
de Odivelas)

Trata-se do maior torneio de street futsal em 
Portugal, com a presença de um dos melhores 
jogadores do mundo de futsal – Ricardinho.

Informações: 
219 320 990

SET
9, 10 E 11
XVIII FESTIVAL DA SOPA
Largo do Coreto, Caneças

SEX
SÁB
DOM

Entrada Livre 

XVIII edição de um festival que já é um marco 
comemorativo de Caneças, no qual centenas de 
pessoas fazem questão de participar ano após 
ano. Um evento para todos, onde as famílias po-
dem fruir a gastronomia, o artesanato e a ani-
mação cultural.

SET 
3, 10, 17 E 24
 
MANHÃS ATIVAS
Freguesias do Concelho de Odivelas

SÁB | MANHÃ

Até 24 de setembro, a Câmara Municipal promete pôr Odivelas a 
Mexer com a iniciativa «Manhãs Ativas». Todos os sábados, às 9h 
e às 10h30, serão dinamizadas várias aulas de grupo ao ar livre, 
como Yoga, CardioFitness ou GAP, entre outras, em seis locais do 
concelho.
Seja «A Mexer com TRANQUILIDADE», «A Mexer com RITMO» ou 
«A Mexer com ENERGIA», o importante é manter um estilo de vida 
saudável que envolva a prática de atividade física.

Informações: 
219 320 990

SET 
3 E 17
 
VISITAS ORIENTADAS 
AO MOSTEIRO DE 
ODIVELAS 
Mosteiro de Odivelas

SÁB 
15:00 / 16:15

Marcação prévia

Com o objetivo de promover 
a fruição pública do Mosteiro 
de Odivelas, estão a decorrer 
visitas orientadas aos espa-
ços conventuais no primeiro e 
terceiro sábados de cada mês. 
Cada visita tem o limite de 20 
pessoas, sendo a participação 
gratuita e sujeita a marcação 
prévia até à quarta-feira ante-
rior.

Informações: 
219 320 800
219 320 941/45/46

Marcação de visitas:
visitas.mosteirodeodivelas@
cm-odivelas.pt
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SET
23 A 30 
SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO

Comemora-se a Semana Europeia do Desporto, 
uma iniciativa europeia na qual o Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude convida as au-
tarquias a participar com atividades desportivas 
destinadas a toda a população.
Em Odivelas acontece:

• Corrida de Obstáculos
Paiã - Pontinha
24 de setembro

• Corrida Noturna
Odivelas
30 de setembro

Informações:
219 320 990

SET
29
WORKSHOPS SUPORTE BÁSICO 
DE VIDA / PRIMEIROS SOCORROS 
[INSCRIÇÕES]
Polivalente de Odivelas, Rua Aquilino 
Ribeiro, R/c

QUI
18:00 - 20:00

População em geral (>18 anos)
25 participantes
Gratuito
Marcação prévia

OUT
01 A 31 
OBJETO DO MÊS- OS 125 ANOS 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ODIVELAS | PLACA 
IDENTIFICATIVA DO LARGO 
MATEUS GREGÓRIO RODRIGUES 
DA COSTA
Paços do Concelho

SEG - SEX
09:00 - 12:30
14:00 - 17:30

Patente até 31 de outubro 

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

Sensibilização da população para a importância 
dos procedimentos que podem salvar uma vida, 
através de ensinamentos sobre a forma de agir 
em casos de emergência médica, nomeadamen-
te e por exemplo, como efetuar corretamente 
manobras de reanimação.

Inscrições:
Instalações da junta de freguesia de Odivelas
Data limite das inscrições - 26 de setembro

Informações:
219 320 970 
saude@cm-odivelas.pt

SET
ATÉ 12
 
EXPRESSAR-TE 2022 - EXPOSIÇÃO 
“ADAPTAÇÕES” DE JOÃO PINA 
Casa da Juventude de Odivelas

SEG - SEX 
10:00 - 12:30
14:00 - 17:30

Entrada Livre

Este projeto procura revelar jovens talentos na 
área das expressões plásticas, que se encontrem 
sediados no concelho de Odivelas. Até 12 de se-
tembro poderá conhecer o trabalho artístico de 
João Pina.

Informações: 
219 320 480
juventude@cm-odivelas.pt

SET
14 E 28 
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS
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

SET 
17
 
VISITA AO POSTO DE COMANDO 
DO MOVIMENTO DAS FORÇAS 
ARMADAS
Quartel da Pontinha

10:00

Marcação prévia

Este núcleo está localizado nas instalações do 
Quartel da Pontinha onde, de 24 a 26 de abril de 
1974, estiveram reunidos os oficiais que coman-
daram 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 manifes-
tem interesse pelos acontecimentos que marca-
ram a história do nosso país.

Marcação de visitas:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt
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OUT
01 
DIA ABERTO NA QUINTA DO ESPÍRITO SANTO 
Quinta do Espírito Santo, Rua Dr. Alexandre Braga, 
Odivelas

SÁB
10:00 - 19:00

Entrada livre

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

OUT
2
DIA MUNDIAL DA 
MÚSICA
Mosteiro de Odivelas

DOM

Venha celebrar o Dia Mundial 
da Música no Mosteiro de 
Odivelas.

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

OUT
01 
LANÇAMENTO DO VINHO MADRE PAULA 
D’ ODIUELLAS
Quinta do Espírito Santo

SÁB

O vinho Madre Paula nasce da parceria entre a Câmara Municipal 
de Odivelas, a Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã e a 
Casa Santos Lima e visa afirmar Odivelas como integrante da 

Região de Vinhos de Lisboa. O 
lançamento será realizado no 
dia 1 de Outubro, no jardim da 
Quinta do Espirito Santo, onde 
a população terá oportunidade 
de degustar este produto único 
concelhio.

OUT
5
GRANDE PRÉMIO DO 
VALE GRANDE
Bairro do Vale Grande - 
Pontinha

Prova de atletismo de 10km.

Inscrições:
www.werun.pt

Informações:
219 320 990

OUT
1 E 15
VISITAS ORIENTADAS 
AO MOSTEIRO DE 
ODIVELAS 
Mosteiro de Odivelas

SÁB
15:00 / 16:15

Marcação prévia 

Com o objetivo de promover 
a fruição pública do Mosteiro 
de Odivelas, estão a decorrer 
visitas orientadas aos espa-
ços conventuais no primeiro e 
terceiro sábados de cada mês. 
Cada visita tem o limite de 20 
pessoas, sendo a participação 
gratuita e sujeita a marcação 
prévia até à quarta-feira ante-
rior.

Informações:
219 320 800
219 320 941/45/46
cultura@cm-odivelas.pt

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

1514



PROGRAMAÇÃO GERAL PROGRAMAÇÃO GERAL

OUT
15
 
FANTASIAS D’EL REY  – CONCERTO DE CANTO 
GREGORIANO E FLAUTAS DE BISEL
Mosteiro de Odivelas - Igreja

SÁB
18:00

Entrada Livre 

Concerto de Canto Gregoriano: Música Portuguesa do Séc. XVII, 
interpretado pelos a os alunos de Canto Gregoriano e Consorte 
de Flautas de Bisel da Escola Artística do Instituto Gregoriano de 
Lisboa.

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

OUT
15
VISITA AO POSTO 
DE COMANDO DO 
MOVIMENTO DAS 
FORÇAS ARMADAS
Quartel da Pontinha  

SÁB
10:00

Marcação prévia

Este núcleo está localizado 
nas instalações do Quartel da 
Pontinha onde, de 24 a 26 de 
abril de 1974, estiveram reu-
nidos os oficiais que coman-
daram 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 públi-
co escolar e de todos aqueles 
que manifestem interesse pe-
los acontecimentos que mar-
caram a história do nosso país.

Marcação de visitas:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

OUT
12 E 26
REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
ODIVELAS
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

fico. de Fornecimento do almoço mensal com base na proteína 
vegetal, nos refeitórios escolares para todas as crianças e alunos.
A primeira refeição a disponibilizar este ano letivo será uma Fei-
joada de legumes e cogumelos com arroz branco, no dia 14 de 
outubro de 2022, com o objetivo de sinalizar a Comemoração do 
Dia Mundial da Alimentação.

Fica aqui a receita, caso queira experimentar:

Ingredientes:
- 400g Feijão encarnado cozido;
- 250g de Cogumelos;
- ½ Couve-coração ou lombardo
- 1 Cenoura;
- 1 Cebola;
- 2 Dentes de alho;
- 1 Tomate maduro;
- 1 Folha de louro;
- 1 chávena de caldo de cozer o feijão ou de água;
- Azeite, sal, pimentão-doce e cominhos q. b.;
- Salsa e coentros picados para servir.
 
Confeção:
- Demolhe o feijão (se usar de conserva, passe por água 
corrente). Lamine os cogumelos, corte a couve em juliana 
e a cenoura em rodelas finas; pique a cebola, o alho e o 
tomate;
- Numa caçarola com um fio de azeite, refogue a cebola e 
o alho até esta ficar translúcida. Junte o tomate, a cenoura 
e a folha de louro e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. 
Acrescente a couve e os cogumelos e salteie até estarem 
tenros. Adicione o feijão, o caldo (ou água) e tempere com 
sal, pimentão-doce e cominhos. Deixe apurar por mais al-
guns minutos;
- Sirva com salsa e coentros picados, e acompanhe com 
arroz e uma salada generosa.

Bom apetite!

OUT
14
 
COMEMORAÇÃO DO 
DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO - 16 
DE OUTUBRO

Este ano letivo, as refeições es-
colares vão contar com um al-
moço mensal com base numa 
proteína vegetal, que vão mos-
trar aos nossos alunos que 
há várias opções alimentares 
igualmente adequadas em ter-
mos nutricionais, seguras, sau-
dáveis e mais sustentáveis em 
termos ambientais, para além 
de promoverem os pratos de 
raiz mediterrânica, através do 
seu legado cultural e geográ-
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VISITA AO CENTRO HISTÓRICO 
DE ODIVELAS

TER
QUA
SEX

Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e 
grupos organizados 
Marcação prévia

Visita com passeio pelo centro histórico, ao Me-
morial 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 Pa-
trimónio do Concelho, artisticamente notável,  
reconhecendo a evolução cronológica histórica 
dos monumentos mais emblemáticos do Conce-
lho.

Informações e marcações: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

VISITA ORIENTADA AO 
MOSTEIRO DE ODIVELAS
Mosteiro de Odivelas

SEG - SEX

Jardins-de-infância
Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e 
grupos organizados 
Marcação prévia

OUT
20
 
WORKSHOPS 
SUPORTE BÁSICO DE 
VIDA / PRIMEIROS 
SOCORROS 
[INSCRIÇÕES]
Polivalente de Odivelas, 
Rua Aquilino Ribeiro, 
R/c  

QUI
18:00 - 20:00

População em geral (>18 anos)
25 participantes
Gratuito
Marcação prévia

Sensibilização da população 
para a importância dos pro-
cedimentos que podem salvar 
uma vida, através de ensina-
mentos sobre a forma de agir 
em casos de emergência mé-
dica, nomeadamente e por 
exemplo, como efetuar corre-
tamente manobras de reani-
mação.

Inscrições:
Instalações da junta de fregue-
sia de Odivelas
Data limite de inscrições
17 de outubro

Informações:
219 320 970 
saude@cm-odivelas.pt
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TROQUE O SEU 
SABER CONNOSCO … 
DE FIO A PAVIO!

A Câmara Municipal de Odive-
las está a desenvolver o proje-
to Oficina Odivelas 55 E Mais 
(OOCEM) destinado à popula-
ção com 55 e mais anos que 
trabalhe ou resida em todo o 
território do Concelho de Odi-
velas. Num sentido muito geral, 
o OOCEM é um projeto de Edu-
cação para a Cidadania que 
convoca o bem-estar e a arte 
através de várias atividades, 

Temos para si oficinas de:
• Desenho e pintura;
• Desenho de espaços ver-
des;
• Agricultura/jardinagem;
• Fotografia; 
• Modelação e costura (ves-
tuário+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.

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.

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

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.
Se quiser fazer parte deste 
projeto, inscreva-se no Banco 
Local do Voluntariado de Odi-
velas, através do link 
https://www.cm-odivelas.pt/
areas-de-intervencao/inter-
vencao-social/servicos/ban-
co-local-de-voluntariado 

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

TER - SEX
10:00 - 14:30

Jardins-de-infância
Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos, secundário e grupos 
organizados 
Marcação prévia

Este núcleo está localizado 
nas instalações do Quartel da 
Pontinha onde, de 24 a 26 de 
Abril de 1974, estiveram reu-
nidos os oficiais que coman-
daram 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 públi-
co escolar e de todos aqueles 
que manifestem interesse pe-
los acontecimentos que mar-
caram a história do nosso país.

Informações e marcações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

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

As equipas de rua permitem 
desenvolver de forma mais efi-
caz a intervenção social atra-
vés do contacto, motivação e 
acompanhamento psicossocial 
da população em situação de 
sem-abrigo, promovendo o 
encaminhamento para respos-
tas 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 tam-
bém desenvolvido um trabalho 
a nível de proximidade, regu-
larização da sua cidadania, 
marcação de consultas em 
Centros de Saúde, inscrição 
no IEFP, acompanhamento a 
atendimentos na Segurança 
Social, no CLAIM, no IRN, en-
tre outros.
É igualmente efetuado traba-
lho psicossocial ao nível da sua 
inserção profissional, capaci-
tando-os quer ao nível pessoal, 
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convivíamos diariamente, num livro pensado para crianças, mas 
que tem conquistado leitores de todas as idades, marcado pela 
alegria da descoberta, no mundo que nos rodeia, de elementos 
em que encontramos a possibilidade de “comunicar” com os que 
partiram.

OUT
15
 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “VITÓRIA, A RÃ 
DAS PATAS CURTAS”, DE MARINA CESTARI
Biblioteca Municipal D. Dinis, Odivelas

SÁB
17:00

Na floresta amazónica nasce Vitória, uma rã um tanto peculiar, 
pois devido às suas patas muito curtas não consegue saltar tão 
alto como as suas irmãs. Mesmo assim, a Vitória tem um sonho: 
o de chegar à Lua com um grande salto. Será que ela o irá con-
seguir?
Atividade final: vamos ajudar a Vitória a construir o seu sonho?

OUT
22
 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “GRILHETAS DA 
APATIA - CRÓNICAS DE TELLARGYA”, DE 
HÉLDER MARTINS 
Biblioteca Municipal D. Dinis

SÁB
17:00

E quando o herói não tem de ser o herói? Tomado por uma inércia 
do que são os inconvenientes da sua jornada, Helzar vê numa con-
fortável estalagem, uma oportunidade para recomeçar num novo 
trilho. Dividido por entre a ânsia de poder, a preguiça do conforto 
e a vaga ideia do dever, uma nova personagem intervém; asserti-
va por aquilo que é certo fazer. 

OUT
29
 
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “SEMENTES DE 
TAMAREIRA – UMA 
HISTÓRIA DE AMOR”, 
DE ANA BELA DINIS
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

SÁB
17:00

Sementes de Tamareira é um 
livro sobre a Vida e o Amor. 
Uma homenagem aos pais da 
autora que superaram dificul-
dades provando que o Amor é 
mais forte que os obstáculos. 
Acompanhe a autora através 
de uma viagem de emoções 
onde descreve a experiência 
do caminho de Santiago e as 
cartas que os pais trocaram no 
período de namoro.
Sementes de Tamareira é uma 
história de amor e de valores 
familiares, pessoas simples 
que cumpriram o seu propósito 
de Vida, um exemplo inspira-
dor.

«Uma épica batalha em que se 
cruza o desejo de fazer o que é 
certo e o que é certo fazer.» - 
Nunca antes melhor mote faria 
tão mais sentido.

Local de funcionamento
A Biblioteca Municipal D. Dinis 
está a funcionar no Centro de 
Exposições de Odivelas (Rua 
Fernão Lopes). 
Neste novo espaço os muníci-
pes poderão usufruir do Servi-
ço 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. 

Horário de funcionamento 
(Inverno)
16 SET - 14 JUN

Biblioteca Municipal D. Dinis
Serviço de Empréstimo e Salas

TER - SEX 
09:30 - 18:45

SÁB
09:30 - 16:45

Sala de Leitura Infantil, 
Juvenil/Multimédia e adultos

TER - SEX
09:30 - 18:45

SÁB
09:30 - 16:45

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS24

SET
10
 
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “ESTÁ TUDO 
DITO”, DE AMÉLIA 
BORGES
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

SÁB
15:30

“Está tudo dito!” é uma auto-
biografia que relata mais de 30 
anos de trabalho no Setor So-
cial, no Centro Sagrada Famí-
lia, com o apoio de parceiros, 
voluntários, amigos e equipa 
de colaboradores.

SET
17
 
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “OS BALÕES 
QUE ME ENSINARAM 
A VOAR”, DE NUNO 
GARCIA LOPES
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

SÁB
17:00

“Os balões que me ensinaram 
a voar” parte de uma história 
verdadeira para falar sobre a 
morte e a forma de lidar com a 
ausência de alguém com quem 

Biblioteca Fora d’Hor@s

SEG - SÁB 
09:30 - 23:00

Polos de Caneças e Pontinha
Serviço de Empréstimo e Salas 

TER - SEX 
09:15 - 13:00
14:00 - 17:45

SÁB
09:15 - 13:00
13:30 - 17:45

A Biblioteca Municipal de 
Odivelas e respetivos Polos 
encerram nos feriados nacio-
nais, feriado municipal (19 de 
novembro), terça-feira de Car-
naval, Sábado de Aleluia e na 
segunda quinzena de agosto, 
para manutenção e reorgani-
zação das salas e serviços.
 
Contactos: 
219 320 770 (Odivelas), 219 32 
0787 (Caneças), 
219 320 789 (Pontinha)
bmdd@cm-odivelas.pt 
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BIBLIÓFILO VAI À ESCOLA
Jardins-de-infância

JAN - MAI / OUT - DEZ
QUA E SEX

Jardins-de-infância

Promoção do livro e da leitura em meio pré-es-
colar, garantindo um trabalho continuado em 
torno do livro. Em cada visita é entregue um baú 
com 30 livros para serem explorados por alunos 
e educadores e realizada uma hora do conto.

DOIS BRAÇOS PARA EMBALAR, 
UMA VOZ PARA CONTAR 
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas 

JAN - JUL / OUT - DEZ

Quinzenal
Crianças dos 18 meses aos 3 anos
Marcação prévia
Gratuito

Projeto dedicado aos bebés do nosso concelho 
com o objetivo de estimular a concentração e 
memorização da criança, bem como a criação 
de laços de afeto, cumplicidade e comunicação 
entre pais, filhos e livros. Quinzenalmente é dis-
ponibilizado um Kit que inclui: um livro com uma 
sugestão de dinamização, uma proposta de ati-

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

vidade referente ao livro e respetivos materiais, 
um diário de bordo, dois livros para explorar li-
vremente e um cartão de leitor do bebé. 
Este Kit pode ser levantado na Biblioteca Muni-
cipal D. Dinis.
Assim, os nossos bebés vão continuar a ter, ago-
ra nas suas casas, histórias cheias de cor e de 
magia!

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

PARAZOOM – UMA HISTÓRIA = 
UM PRESENTE
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas

Crianças (3-10 anos)
Residentes no concelho de Odivelas
Inscrição prévia
Gratuito

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!

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

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

SEG - SÁB
09:30 - 23:00

Acesso gratuito à internet, consulta de jornais, 
revistas e computadores.

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



BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 2928

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

Patente até 31 de dezembro 

No final de Viagem a Portugal, José Saramago 
diz-nos: “É preciso voltar aos passos que foram 
dados, para repetir e para traçar caminhos no-
vos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. 
Sempre. O viajante volta já”.

A exposição “Voltar aos passos que foram da-
dos” tem um propósito de divulgação e de orien-
tação 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

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

JAN - JUL
SET - DEZ
QUA
10:00

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 com-
bater 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 pro-
porciona novas experiências, a liberdade de 
expressão artística em todas as suas vertentes 
e a integração social e cultural.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt
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SET 25 A 
NOV 06
CRUZAMENTOS [CINEMA.MÚSICA] | CICLO DE 
CINEMA HISTÓRIAS NO FEMININO
Curadoria: Filipe Raposo

SEX
20:30

DOM (25 SET)
18:00

DOM (06 NOV)
16:00 

Auditório e sala Cinema
12€ cine-concertos
Descontos aplicáveis
4€ sessões de cinema
Preço único
25,50€ assinatura Ciclo de Cinema Histórias no Feminino

“Sendo o cinema um território ocupado maioritariamente por 
homens, refiro-me naturalmente aos cargos de poder e decisão, 
centenas de mulheres realizaram também alguns dos melhores fil-

mes da história do cinema. No 
ciclo “Histórias no Feminino”, o 
Fio de Ariadne que nos conduz 
pelo labirinto das imagens é 
colocado simbolicamente em 
película pelo olhar implacável 
destas mulheres realizadoras, 
pela sensibilidade extraordiná-
ria de captar o mundo, as histó-
rias e as personagens que nos 
acompanham desde sempre. 
Partimos do cinema mudo de 
Alice Guy-Blaché e Lotte Reini-
ger [com acompanhamento ao 
piano], ao cinema sonoro, das 
histórias do holocausto vividas 
por mulheres à metamorfose 
nos rituais de iniciação, da pro-
cura e do encontro, do desejo e 
da morte. Entremos na escuri-
dão da sala-gruta e deixemo-
-nos guiar através do precioso 
contributo destas mulheres.”, 
Filipe Raposo

Curadoria, Apresentação e 
Acompanhamento ao Piano: 
Filipe Raposo

SET
24
NOVO CIRCO | EM 
FAMÍLIA | MOSTRA 
OUTRAS PISTAS | 
UNE PARTIE DE SOI
Cie O Último Momento, 
João Paulo Santos

SÁB
20:30

Auditório
Descontos aplicáveis
35 min
M/08
10€

“Une Partie de Soi” é uma tra-
vessia vertical que relata a his-
tória de uma vida, revelando o 
indivíduo para além do acro-
bata.  Num círculo e em pro-
ximidade, num espaço requin-
tado reduzido ao homem, ao 
mastro e ao círculo, João Paulo 
Santos desenvolve uma coreo-
grafia densa e potente, feita 
de ritornelos e de tempos pro-
longados. Sem nunca tocar no 
solo, o acrobata testa o mastro 
chinês e mostra um lado des-
te raramente visto. Sente-se, 
deixe-se levar, o corpo conta a 
história da alma.
“Com os olhos fechados, ob-
servo-me, como se estivesse 
fora do meu corpo. Lá de cima, 
sinto-me a borbulhar por den-
tro.”, João Paulo Santos.
Neste estado criativo vibrante 

que caracteriza o seu trabalho, 
João Paulo Santos conta a his-
tória de uma vida dedicada a 
uma arte que moldou a carne 
e o lugar no mundo de quem a 
praticou. Contada a partir de 
dentro, a história demora-se 
em detalhes e sinceridade. Ao 
distanciar-se voluntariamente 
de sua assinatura corporal ha-
bitual, João Paulo explora uma 
linguagem coreográfica radi-
calmente diferente, marcada 

pela lentidão e suspensão, des-
tacando a densidade da maté-
ria do movimento, assim como 
da relação única que tem com 
o mastro chinês. Disposto em 
círculo, o público é convidado 
para uma cerimónia discreta, 
cujos gestos, simultaneamen-
te poderosos e humildes, nos 
falam do tempo vivido e das 
marcas nele presentes.
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OUT
07
AMA-SAN
Cláudia Varejão, 
Portugal/Japão, 2016, 
DOC

20:30

Sala de cinema
112 min
M/12

Um mergulho, a luz do sol do 
meio-dia atravessa a água a 
pique. O ar que está nos seus 
pulmões terá que chegar até 
que se consiga arrancar o 
haliote. Estes mergulhos são 
dados no Japão há mais de 
2000 anos pelas Ama-San.

Com:
Mayumi Mitsuhashi, Masumi 
Shibahara, Matsumi Koiso

OUT
14
SAMI BLOOD / 
SAMEBLOD 
Amanda Kernell, 
Suécia, 2016, DRA 

20:30

Sala de cinema
110 min
M/12

OUT
21
THE DAY I BECAME A 
WOMAN / ROOZI KE 
ZAN SHODAM 
Marziyeh Meskin, Irão, 
2000, COM/DRA

20:30

Sala de cinema
78 min
M/12

Um filme composto por três 
histórias interligadas que re-
tratam mulheres no Irão em 
três fases diferentes da vida. 
A primeira história gira em tor-
no de uma jovem que, no seu 
nono aniversário, é informada 
de que não poderá voltar a 
brincar com os rapazes com 
quem costumava brincar, pois 
já é uma “mulher”. Uma histó-
ria contada da perspetiva de 
uma rapariga de 9 anos, que 
não sente nem percebe o que 
significa a palavra “mulher”, 
em que descobrimos como 

isso afeta, de forma devasta-
dora, tanto a rapariga, como 
o amigo com quem costuma-
va brincar. A segunda história 
relata a história de uma jovem 
que decide participar numa 
corrida de bicicleta contra a 
vontade do marido. Primeiro o 
marido, seguindo-se um núme-
ro crescente de homens da sua 
aldeia, pedalam ao seu lado 
para convencê-la a voltar para 
casa. A terceira história mos-
tra-nos uma idosa que ganhou 
algum dinheiro e que agora 
está livre para fazer o que qui-
ser. A maneira como escolhe 
usar essa liberdade, no entan-
to, faz com que nos questione-
mos o quão livre afinal ela é.

Com:
Fatemeh Cherag Akhar, Has-
san Nebhan, Shahr Banou Si-
sizadeh

Uma jovem sámi de 14 anos, 
criadora de renas é vítima de 
racismo nos anos 193O, come-
ça a sonhar com outro tipo de 
vida. Mas para alcançá-lo terá 
de renunciar à sua família e à 
sua cultura.  

Com:
Maj-Doris Rimpi, Olle Sarri, 
Ánne Biret Somby

OUT
28
AS ANDORINHAS 
DE CABUL / LES 
HIRONDELLES DE 
KABOUL
Zabou Breitman e 
Eléa Gobbé-Mévellec, 
França, 2019, ANI/DRA

20:30

Sala de cinema
81 min
M/14

tro anos se torna, por mero 
acaso, numa heroína, ao salvar 
outras personagens de pos-
síveis acidentes ou ao ajudar 
as autoridades a capturarem 
fugitivos.

O NASCIMENTO, A VIDA 
E MORTE DE CRISTO / LA 
NAISSANCE, LA VIE ET LA 
MORT DU CHRIST
1906, BIO/DRA

33 min

A vida de Jesus Cristo em 25 
cenas.

LES RÉSULTATS DU 
FÉMINISME / O RESULTADO 
DO FEMINISMO
1906, COM

7 min

Nesta caricatura da homos-
sexualidade, tanto feminina 
como masculina, em ascen-
dência no início do Séc. XX, 
Alice Guy estigmatiza as mu-
lheres que tentam substituir os 
homens.

Composição e Piano: 
Filipe Raposo

SET
30
THE LAST STAGE / 
OSTATNI ETAP
Wanda Jakubowska, 
Polónia, 1948, DRA

20:30

Sala de cinema
105 min
M/12

Martha Weiss, uma judia, é 
enviada para o campo de 
concentração de Auschwitz, 
juntamente com a sua família. 
No dia da sua chegada, por 
coincidência, Martha é esco-
lhida para ser intérprete, mas 
toda a sua família é morta. 
O filme narra a luta pela vida 
de Martha e dos seus amigos, 
sob a tirania dos guardas do 
campo de concentração, bem 
como do pessoal administrati-
vo, judeus escolhidos entre os 
prisioneiros.

Com:
Wanda Bartówna, Huguette 
Faget, Tatyana Guretskaya, 
Antonina Gordon-Górecka, 
Barbara Drapinska

CURTAS DE ALICE 
GUY
Alice Guy, França, 1927 

18:00
 
Cine-concerto
Auditório
56 min
M/06

ESPANHA / ESPAGNE
1905, DOC

10 min

Alice Guy reúne cenas de vá-
rias localidades de Espanha. 
Em Madrid na Puerta del Sol, O 
Prado, As Fontes de Cibele e o 
Palácio Real; em Granada, com 
vista para a Sierra Nevada e 
Alhambra; em Sevilha, com 
vista para o rio Guadalquivir; 
e o Mosteiro de Montserrat em 
Barcelona. O documentário 
termina com uma dança ciga-
na de três minutos. 

SET
25

UMA HEROÍNA DE QUATRO 
ANOS / UNE HEROÏNE DE 
QUATRE ANS 
1907, DRA

5 min

Uma série de pequenos even-
tos, onde uma menina de qua-
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OUT
1
NOVO CIRCO | EM FAMÍLIA | MOSTRA OUTRAS 
PISTAS | À NOS VERTIGES
Corentin Diana e Emma Verbeke, com MPTA – 
Compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi

17:30

Auditório
10€
Descontos aplicáveis
40 min
M/03

Corentin Diana e Emma Verbeke, artistas circenses oriundos do 
Centre National des Arts du Cirque, formam um duo num espaço 
de representação em constante evolução. Ele procura as verticais 
que o manterão de pé e a sua relação com um solo movediço, 
com uma terra instável. Ela, nas cintas aéreas, tende a escapar-se 
no ar, a inebriar-se em espirais e suspensões. Têm como parque 
infantil um objeto de madeira e metal suspenso, concebido como 
um sistema de matrioskas que se eleva, desdobra, enrola e balan-
ça. Estas diferentes paisagens são simultaneamente metáforas e 
o contexto da sua relação. É um pedaço de terra, um horizonte, 
o seu teto, o seu miradouro... Do equilíbrio ao desequilíbrio, com 
ardor, estão em constante adaptação dos seus movimentos, inte-
ragindo com essa instabilidade. 
Assim, reconstroem lugares, espaço-tempo, o sentido e o fio ténue 
de uma história, o esboço do seu retrato…

OUT
08
NOVO CIRCO | EM 
FAMÍLIA | MOSTRA 
OUTRAS PISTAS | 
INSTANTE + ALI
Compagnie 7Bis + 
MPTA – Compagnie les 
Mains, les Pieds et la 
Tête Aussi

17:30

Auditório
10€
Descontos aplicáveis
50 min
M/06

Instante
Todas as danças têm um pon-
to em comum: a relação com 
o circular. Dos “Tangos” de ori-
gem africana, palavra usada 
para designar um local de en-
contro, assim como um espaço 
de reunião para exercer rituais, 
até aos Dervixes da ordem mu-
çulmana sufi, que alcançam o 
êxtase místico. 
O movimento giratório perpé-
tuo leva ao desaparecimento 
do espaço e do tempo; abre, 
simbolicamente, as portas de 
uma nova realidade, um portal 
de conexão com o sagrado, ao 
atravessar a sua própria inte-
rioridade.

com amor do seu filho adoles-
cente, que criou desde bebé. 
Tudo e todos estão no lugar 
certo nesta casa elegante até 
ao dia em que Jessica, a filha 
ambiciosa e inteligente de Val, 
regressa da cidade natal para 
fazer os exames de entrada na 
universidade. A presença con-
fiante e jovial de Jessica vem 
destruir o equilíbrio de poder 
mudo.

Com:
Regina Casé, Helena Alber-
garia, Michel Joelsas, Camila 
Márdila

NOV
05
VARDA POR AGNÈS  
Agnès Varda, França, 
2019, DOC/BIO

20:30

Sala de cinema
119 min
M/12

Um documentário imprevisível 
de uma fascinante contadora 
de histórias. Ilumina o seu tra-
balho como realizadora e a sua 
visão pessoal do que chama 
cine-escrita.

Com:
Agnès Varda

NOV
06
AS AVENTURAS DO 
PRÍNCIPE ACHMED / 
DIE ABENTEUER DES 
PRINZEN ACHMED 
Lotte Reininger, 
Alemanha, 1926, ANI

16:00

Cine-concerto
Auditório
80 min
M/06

Este filme de Reiniger conse-
gue combinar harmoniosa-
mente episódios de comédia 
com batalhas sangrentas, 
personagens apaixonados e 
criaturas sinistras. A narrativa 
do filme é inspirada em várias 
histórias do livro “As Mil e Uma 
Noites”. As curtas-metragens 
da realizadora alemã são his-
tórias baseadas em contos 
populares, através técnica de 
recorte e sombras.

Composição e piano:
Filipe Raposo

No Verão de 1998, o Afega-
nistão estava praticamente 
todo controlado pelos talibãs, 
a começar pela capital, Ca-
bul. Mohsen e Zunaira são um 
casal de jovens namorados. 
Amam-se profundamente. E 
apesar da violência e da mi-
séria que se vive no dia-a-dia, 
eles acreditam no futuro, no 
seu futuro. Mas um gesto tonto 
de Moshen vai virar a vida de-
les ao contrário.

Com:
Simon Abkarian, Zita Hanrot, 
Swann Arlaud

NOV
04
QUE HORAS ELA 
VOLTA? 
Anna Muylaert, Brasil, 
2015, COM/DRA 

20:30

Sala de cinema
112 min
M/12

Val é o tipo de empregada in-
terna que leva o seu trabalho 
muito a sério. Usa a sua far-
da de criada impecavelmente 
engomada, enquanto serve 
canapés perfeitos; trabalha de 
manhã à noite ao serviço dos 
seus patrões abastados de 
São Paulo, cuidando também 
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cura o seu caminho.
Com um mastro, o chão e uma 
cenografia minimalista, “Três” 
leva os corpos a falarem juntos.
Este espetáculo leva o espec-
tador até a um mundo sensível, 
intenso e terno. Numa viagem 
criada pela fisicalidade dos 
três artistas, são usadas fer-
ramentas acrobáticas para se 
aproximarem uns dos outros. 
Partindo de uma cena em bru-
to, vários ambientes vão sur-
gindo e que vêm perturbar a 
história.
A linguagem dançada é um vo-
cabulário em comum, é o pon-
to forte das suas expressões 
em coletivo; a simplicidade do 
corpo em ação. A interpreta-
ção dos três artistas obriga a 
uma resistência de alto nível 
acrobático, até à sua exaustão.
“Três” joga com o absurdo, os 
seus encontros e desacordos, a 
necessidade de ser um só cor-
po e a necessidade de se en-
contrar a si próprio.

Nesta travessia, vários pro-
cedimentos e dispositivos ar-
tísticos levam a uma viagem 
de estéticas. Como se de um 
quarto indivíduo tratasse, o 
mastro chines molda os ges-
tos dos intérpretes, inspira os 
seus movimentos. O mastro 
desenha e traça linhas que per-
correm a cena. É em cima dele, 
por baixo dele, à sua volta, que 
tudo se passa. É um instrumen-
to de passagem, de suporte 
e de expressividade. Permite 
aceder ao espaço e transfor-
mar os gestos em encontros 
vertiginosos. Explorar o mastro 
com o corpo, desenhar na sua 
verticalidade onde se criam, 
desfazem e confundem-se as 
relações.
Ela mergulha nos seus sonhos, 
perturbada por este mundo 
que lhe parece totalmente in-
vertido e no qual as questões 
sociais desarrumam constan-
temente a sua cabeça.
Na tentativa constante de se 

adptar, ele afasta a reflexão e 
a lógica até explodir a violença 
do seu fracasso.
Já o outro está lá, não sabe-
mos de onde vem e para quem 
o tempo se desenvolve sem se 
aperceber da sua linha crono-
lógica.
Todos se agarram às suas rea-
lidades, mas acabam por se 
deixar levar para um universo 
a três.
Atravessam os elementos da 
cenografia, apoiando-se, sus-
pendendo-se, perdendo um 
bocado aqui e ali. Passando de 
um ambiente silencioso para 
um mundo enfurecido.
“Três” vive com o quotidiano 
dos seus ocupantes, alguns ob-
jetos são o que permite atra-
vessar o tempo neste espetá-
culo. Apenas permanecem os 
corpos, revelando aquilo que 
não é dito.

Ali
Neste espetáculo, Mathurin Bolze e Hèdi Thabet fazem-se valer de 
quatro muletas para fazer frente à urgência de dizer coisas sem 
palavras. Um reencontro em que dois siameses se desassociam. 
Para rir diante do assustador, porque há uma aberração à esprei-
ta em cada um de nós.

OUT
15
NOVO CIRCO | EM 
FAMÍLIA | MOSTRA 
OUTRAS PISTAS | 
TRÊS
Groupe Zède

17:30

Auditório
10€
Descontos aplicáveis
55 min
M/06

“Três” parte de um conjunto 
de três mundos distantes onde 
três seres vagueiam, atraves-
sando diferentes lugares e co-
res que encontram nos seus 
trajetos. O mastro chinês em-
purra-os para convergir um 
para o outro; é o guia de uma 
história sem começo nem fim, 
sem topo nem fundo; e, no en-
tanto, tudo acaba por se ligar.
Os movimentos de um trans-
bordam para os do outro, antes 
de colidirem com as acroba-
cias do terceiro. Os acrobatas 
entendem-se nessa linguagem 
corporal que constroem não a 
partir das convergências, mas 
das diferenças que os ligam.
As relações humanas levam-
-nos a estados que se trans-
formam até ao ponto do 
aparecimento de um universo 
compósito, entrelaçado, um 
agregado de corpos que pro-
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a imaginação de todos, atra-
vés de uma pergunta: “O que 
está para além do muro?”.
(Como? 1. Através de um pe-
queno áudio enviado ao pú-
blico antes ou durante cada 
residência para recolher vozes, 
ideias, pensamentos à volta do 
muro e que, num segundo mo-
mento, serão escolhidos e mis-
turados, para fazer parte da 
banda sonora original da apre-
sentação final; 2. Através de 
palavras escritas sobre papel, 
deixadas após a performance 
para cada espectador num es-
paço preparado, uma parede 
livre que é transformada numa 
instalação, mais uma possibili-
dade de partilha). 
Em outubro de 2021, em Livor-
no, pela primeira vez o público 
foi convidado a uma participa-
ção direta no espaço da entra-
da do teatro, retomando assim 
o papel central do jogo e o seu 
poder de envolvimento. O for-
mato inicial permanece agora 
enriquecido pela muita dificul-
dade e limitações que estes 
tempos de pandemia nos trou-
xeram. Os muros provaram ser 
o limite necessário para além 
do qual se pode olhar, após 
um período de olhar para den-
tro, para ver o espaço comum 
que pode emergir em toda a 
sua presença, necessidade e 
poética. Talvez uma forma in-
direta de apoiar a ação e par-
ticipação num momento, como 
o que estamos a viver, que 
requer abordagens criativas e 
colaborativas.

OUT
22 E 23
CRUZAMENTOS 
[MÚSICA.TEATRO] | 
EM FAMÍLIA | CAR12 
– A GRANDE VIAGEM
Trigo Limpo/ACERT

SÁB
16:00

DOM
11:00

Sala experimental
8€ adulto
6€ criança
Descontos aplicáveis
60 min
M/06

Espetáculo músico-teatral, 
sem palavras.
Humorado, inventivo, simples, 
liberto, emotivo, genuíno
Um dueto em viagem num veí-
culo surpreendente! Uma dra-
maturgia mágica, humorada 
e emocionante. Uma andança 
divertida e comovente onde, 
da forma mais inusitada e vir-
tuosa, surgem sons e melodias 
que são paisagens sonoras 
criadas pela execução musical 
de instrumentos inventados e 
construídos [mais de uma de-
zena] especialmente para esta 
criação artística. Sem pala-
vras, ou melhor, com a palavra 
escondida simbolicamente nos 
silêncios, sons, gestos, melo-
dias e atitudes teatrais dos in-
térpretes.
“Dois geniais criativos que, 
tendo a música como espe-
cialidade, surpreenderam pela 
capacidade de descobrirem o 

Ao mesmo tempo um objeto 
real e um guia prático desta 
pesquisa, o muro é um símbo-
lo de fronteira: um limite real e 
um lugar imaginário que mos-
tra a tensão entre a necessida-
de de proteção e o desejo de ir 
além do que é conhecido. Uma 
dimensão que é tanto física 
como emocional, revelando 
o espaço e as distâncias que 
existem nas relações humanas.
Um projeto performativo parti-
cipativo, cujo objetivo é, atra-
vés de uma linguagem con-
temporânea, a criação de um 
conto multidisciplinar sobre 
uma comunidade e um territó-
rio, utilizando a linguagem da 
dança, da música e do vídeo. 
Uma performance que resulta 
de uma relação aberta às ex-
periências que todos vivemos 
nestes últimos anos, destacan-
do a ligação entre a experiên-

OUT
15 E 16
PERFORMANCE | 
WALL DIALOGUE 
RESISTANCE
Sara Marasso & 
Stefano Risso / IL 
CANTIERE

SÁB
19:00

DOM
16:30

BLACK BOX
10€
Descontos aplicáveis
40 min
M/06

cia artística, a vida quotidiana, 
o público e os intérpretes.
A ideia inicial de um projeto 
performativo participativo sur-
giu no verão de 2019: um grupo 
de estudantes de uma escola 
de teatro de Faro foi envolvi-
do, primeiro durante a fase de 
residência, depois durante a 
apresentação final, através de 
um momento lúdico. No início 
de 2020 o projeto foi suspen-
so, forçando a equipa artística 
a procurar novos significados 
e novas formas de trabalho e 
apresentação. Quando o tra-
balho começou a ser revisto, o 
primeiro passo foi reconhecer 
o papel central do corpo como 
instrumento de escuta, diálo-
go e participação, que sempre 
permaneceu, em contextos re-
motos ou próximos, o aspeto 
central do projeto que ainda 
envolve pessoas, estimulando 
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nomadismo como consciência 
crítica que resiste acomodar-
-se a códigos sociais de pensa-
mento e comportamento. Tudo 
com estruturas em forma de 
colagem, hip hop, jazz e muita 
criatividade ao vivo. Quebran-
do barreiras - a MAD NOMAD.
“THE MAD NOMAD TEXTS” – 
o livro
Projeto multidisciplinar, cujo 
núcleo consiste no disco “Un-
tamed”, Mad Nomad, é a ex-
pressão literária e visual da 
experiência de emigração da 
artista Catarina dos Santos, 
nomeadamente, em Nova Ior-
que e Londres. Os textos (em 
Português e Inglês) e as ilus-
trações do livro expandem, 
interpretam e compõem uma 
leitura possível do percurso da 
mulher, artista, portuguesa, re-
gistado em spoken word, can-
ções fortes e polisónicas, entre 
o jazz e o hip hop, presentes no 
disco.

OUT
29 E 30
TEATRO | DUAS 
PEÇAS DE XADREZ
Joãozinho da Costa

SÁB
20:30

DOM
16:30
Sala experimental
10€

Descontos aplicáveis
50 min
M/12

Flaviano e Quintino são dois 
irmãos que, após a morte do 
pai, mergulham no submundo 
do crime e do consumo ex-
cessivo de drogas. Os irmãos 
têm em comum a descrença e 
a tristeza profunda pela perda 
da figura paterna. Flaviano, 
que foi preso por assalto, aca-
ba por reencontrar o irmão na 
cadeia, um encontro que dura 
apenas alguns minutos. “Duas 
Peças de Xadrez” conta a his-
tória de Quintino, um rapaz 
problemático que na cadeia é 
sujeito a doses excessivas de 
largactil que acabam por afe-
tar a sua cabeça, o sentido de 
realidade e a mobilidade física. 

O efeito das injeções de lar-
gactil despertam sentimentos 
de raiva que Quintino não con-
trola. A partir de uma série de 
situações que vão surgindo na 
cadeia, a peça vai revelando os 
medos e as tristezas profundas 
que estão por detrás da men-
te da personagem. O encontro 
com o irmão é a peça chave 
para que Quintino reencontre 
memórias do passado que ou-
trora foram felizes e vislumbre 
um futuro. “Duas Peças de Xa-
drez” é a primeira encenação 
de Joãozinho da Costa, que foi 
o protagonista de “A Rapari-
ga Mandjako” de Rui Catalão, 
uma peça inspirada em episó-
dios da sua história de vida.

teatro que tinham a borbulhar 
desde há muito, muito tempo. 
A preparação do espetáculo 
revelou uma entrega alucinan-
te com a genica de cientistas 
loucos. Este duo trabalhou in-
cansavelmente para criar esta 
joia. Como filigrana,
cada objeto cénico/instrumen-
to foi engenhosamente fabri-
cado com a precisão de um 
relógio. Nem uma única pala-
vra é dita, deixando que cada 
gesto, som, atitude e relação 
possuam um dom que permita 
que cada espetador escreva 
no seu livro afetivo, a história 
de dois artistas que, em tem-
pos tão sombrios, estendem a 
mão, não para esmolar, mas 
para que, de uma vez por to-
das, a sociedade reconheça a 
importância da cultura e das 
artes numa sociedade que não 
quer perder o direito de sonhar 
e ser feliz.”, José Rui Martins

OUT
28
MÚSICA | MAD 
NOMAD
UNTAMED, Jazz, Hip-
Hop. Spoken Word

21:00

Auditório
12€
Descontos aplicáveis
75 min
M/06

MAD NOMAD faz de raiz um 
mishmash entre jazz, sam-
pling, e spoken word, imbuído 
dos sons de Lisboa, Londres e 
Nova Iorque, cidades onde a 
criadora do projeto, Catarina 
Santos, tem vivido.
Os textos surgem como que 
na família do spoken word, e a 
música é tudo menos conven-
cional, seja na estrutura dos te-
mas como nas referências. Tem 
momentos de caos, de poema 
em flow desconexo com a pai-
sagem sonora onde esse se in-
sere, de hip hop, de improvisa-
ção na linguagem abrangente 
do jazz - é um som que carrega 
histórias de imigração, de gé-
nero, de compreensão do que 
é a identidade. Escrito por uma 
Portuguesa.
Resumindo, textos de spoken 
word e um mundo sónico ur-
bano, onde o jazz, o hip hop 
e sampling se unem num pro-
jeto de composições originais, 
com aspetos de colagem, ma-

nipulação de som e estruturas 
fragmentárias criadas ao vivo.
Os textos deste projeto fazem 
uma cartografia de imigra-
ção, uma espécie de diário de 
bordo sónico do dia a dia em 
grandes centros urbanos, num 
ato de afirmação positiva e 
consciente de questionamento 
da identidade e seus meca-
nismos internos e externos de 
formação.
No fundo, ao quebrar conven-
ções e estilos, assum-se neste 
projeto uma visão polimórfica 
e intersecional da identidade 
portuguesa, afetada e trans-
formada em muitos anos de 
vida fora de Portugal. Os poe-
mas são “artefatos culturais” 
que espelham um sentir múl-
tiplo, que afirma uma não-i-
dentificação com o familiar, 
com o que oficialmente e na 
dinâmica social determina o 
ser português. Esta prática de 
não-identificação é o começo 
de uma sabedoria nómada - 
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Indicações  
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 equipa-
mentos sonoros dentro da sala 
de espetáculos. 
- Não é permitido comer e 
beber dentro da sala de espe-
táculos. 
- Não é permitido fumar. 
- O bilhete deve ser conserva-
do 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 conside-
re 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 bilhe-
teira local.

*Os outros descontos não são válidos no 

dia do espectador.

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

Casa da Juventude
Largo da Memória,  
1 - Odivelas
219 320 480
juventude@cm-odivelas.pt 

Dias úteis
10:00 - 12:30  
13:00 - 20:00

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

TER - DOM
10:00 - 23:00 
(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”]

Detalhes da Programação  
em: www.malaposta.pt

CONTACTOS 
ÚTEIS
Biblioteca Municipal  
D. Dinis 

BILHETEIRA
Horários: 
Todos os dias das 14:30 às 18:00 
Em dia de espetáculo, abertura 2 horas antes 
do seu início.

Encerra em Agosto e Segundas-feiras.

A Malaposta encerra ao público às segundas-
feiras.

Reservas e bilhetes: 
219 320 940 / 212 478 240 
ccmalaposta@gmail.com 
 
Reservas online: 
www-malaposta.pt 
Bilheteira Online: BOL 
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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Quinta da Memória, 2675 - 372 Odivelas
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relacoes.publicas@cm-odivelas.pt

Se deseja receber esta agenda na sua caixa 
de correio eletrónico contacte-nos por e-mail.
Para estar sempre atualizado subscreva a 
nossa newsletter em www.cm-odivelas.pt

A programação desta agenda pode ser 
alterada por motivos imprevistos.


