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A escolha é variada e a programação  
eclética: do mais contemporâneo, como 
as intervenções nos miradouros do 
CRIAR LIsboA, até à recuperação de 
tradições com séculos de história, como 
os Tronos de santo António. 

Este é também um ano de aniversário. 
A EGEAC faz já 20 anos de atividade. 
Para o marcar e para devolver a Lisboa 
um pouco do tanto que ela nos dá, desa-
fiamos 20 ilustradores e 20 escritores a 
desvendar a sua cidade: o Guia Ler e Ver 
Lisboa será lançado no dia 8 e durante 
as Festas, os lisboetas vão poder passear 
na cidade com o seu autor favorito.

No 10 de junho, convidamos todos a 
desconstruir a nossa portugalidade com 
humor: comemoramos o dia de Portugal  
com a orquestra Metropolitana de Lisboa  
e o espetáculo “Deixem o Pimba em 
Paz”, que transforma esse património na-
cional que é a música pimba em canções 
que ninguém terá vergonha de cantar; 
é um prazer proibido em versão pós-
-moderna. 

Em tempo de europeu de futebol, há tra-
dições que são como as equipas: quando 
são vencedoras, não se mexem. É o caso 
das Marchas Populares, que este ano jun-
tam à sua veia popular o ensejo caricatu-
ral do trabalho de bordalo Pinheiro, o que 
promete ser uma combinação arrebatada.

Neste ano em que se comemora o 170.º aniversário 
do nascimento de Rafael Bordalo Pinheiro e o 

centenário do Museu criado em sua homenagem, 
inspiramo-nos na sua visão irreverente para as 
atividades que prometem agitar o mês de junho, 

mês das Festas de Lisboa.
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Voltamos também às lojas centená-
rias de Lisboa com mais uma edição do 
Teatro das Compras, um convite para 
(re)descobrir o comércio tradicional na 
baixa pombalina, com três novos auto-
res que escreveram os textos proposi-
tadamente para estas lojas cheias de 
história(s).  

Neste diálogo entre a modernidade  
e a tradição, o fado tem sempre um lugar 
especial, e por isso trazemo-lo de volta  
a um local emblemático da cidade:  
o Castelo de s. Jorge.

As afamadas sardinhas voltam a oferecer 
um colorido único às Festas. As vence-
doras deste ano são resultado da escolha 
de cinco jurados de peso no concurso 
mais participado de sempre, com parti-
cipações de 70 países.

2016 é um ano com outra efeméride im-
portante: foi há 50 anos que a Ponte 25 
de Abril começou a encurtar a distância 
entre as duas margens do Tejo. Aprovei-
tamos o seu simbolismo para reforçar 
outras pontes, não apenas sobre o rio, 
mas entre pessoas. 

Terminamos as Festas junto ao Tejo, com 
um concerto em que uma das bandas 
mais emblemáticas da cidade, que levou 
Lisboa para o mundo, se despede dos 
palcos: os buraka som sistema. sejam 
muito bem-vindos a esta travessia que 
agora se inicia!

Conselho de Administração da EGEAC
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Em 2016 festejamos os 170 anos do 
nascimento de Rafael bordalo Pinheiro 
(1846-1905) e, simultaneamente, os 100 
anos da abertura do Museu bordalo Pi-
nheiro – que foi o primeiro em Portugal a 
ser dedicado inteiramente à obra de um 
só artista. 

Rafael bordalo Pinheiro ficou conheci-
do pelas caricaturas e cartoons que pu-
blicou nos jornais de que foi proprietário. 
Ao longo de mais de 25 anos, desenhou 
semanalmente páginas onde aliou o seu 
extraordinário talento ao humor para 
comentar e denunciar os podres da vida 
política e as injustiças da vida social por-
tuguesa.

A sua outra faceta artística desenvol-
veu-se na cerâmica, através das peças 
que criou para a Fábrica de Cerâmica das 
Caldas da Rainha, que fundou em 1884. 

o Zé Povinho apareceu pela primeira 
vez na véspera de santo António, a 12  
de junho de 1875, no jornal A Lanterna  
Mágica. Foi, sem dúvida, a sua grande 
criação, que povoou as páginas dos seus 
jornais e, mais tarde, passou ao barro. 
Nesta personagem retratou o povo portu-
guês, atento às negociatas políticas, mas 
incapaz de reagir. A principal manifes-
tação que lhe conhecemos surgiu numa 
peça cerâmica, sob a forma de um enér-
gico manguito, com a frase “Toma!” com 
que demonstra a sua indignação para 
com os acontecimentos que presencia.

Ter Rafael bordalo Pinheiro como 
tema das Marchas Populares neste ano 
tão especial de 2016 vai ser com certeza 
um motivo para aumentar a alegria das 
Festas de Lisboa e um convite a ir até  
ao Campo Grande, visitar o seu Museu.  

João Alpuim Botelho
Coordenador do Museu bordalo Pinheiro
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os livros continuam a afirmá-lo natural 
de Lisboa, cidade onde terá visto pela 
primeira vez a luz do dia algures pelos 
idos de 1190, altura em que os registos 
de nascimento tinham menos rigidez.

Pensa-se que tenha nascido perto da 
sé Catedral, e é ali que se situa o museu 
que o homenageia o ano inteiro. Primei-
ro agostinho e depois franciscano, havia 
de ser frade, estudar teologia, tornar-se 
doutor da igreja e exercer em Pádua, 
onde acabaria por morrer. Foi canoni-
zado pouco depois, deixou adeptos por 
todo o lado onde passou, de Coimbra  
a bolonha, e a generosidade da sua figu-
ra chegou até a inspirar a recolha de  
fundos para a reconstrução de Lisboa  
no pós-terramoto de 1755: um pouco  
por toda a cidade se ouvia pedir “uma 
moedinha para o santo António”, num 
hábito que se estendeu por muitas déca-
das e fazia a delícia dos petizes. Assim 
nasceram os seus tronos, mais ou menos 
coloridos, com mais ou menos recursos, 
mas sempre homenageando a figura que  
a cidade continua a honrar ainda hoje 
com um feriado e que tanto fôlego  
dá às Festas de Lisboa.

António é tão amado como  
Santo que até os italianos  
o tentam reivindicar para si. 
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4 e 5 junho

Exposição coletiva 
Tronos de  

Santo António 
Vários espaços

Este ano voltamos a convidar os Lisbo-
etas a reviver a tradição dos Tronos de 
santo António. À semelhança da primeira 
edição, o desafio de construir um trono 
foi aceite por crianças e adultos, alfaci-
nhas de gema e adotados, religiosos de-
votos e fervorosos descrentes.

será disponibilizado um roteiro do cir-
cuito expositivo patente nos dias 4 e 5 de 
junho, que permitirá percorrer a cidade 
e, ao mesmo tempo que se descobrem os 
recantos dos bairros lisboetas, exibe-se a 
criatividade de todos os participantes. 

A tradição dos tronos de santo António 
remonta já ao século XVIII. Terá come-
çado após o terramoto de 1755, quando 
a igreja daquele que no século XVI se 
tornou o santo nacional português ficou 
parcialmente destruída. Particularmente 
querido dos lisboetas, santo António não 

podia ficar sem domicílio. Daí surgiu a 
necessidade de se pedir “um tostãozi-
nho para o santo António” e arrecadar 
fundos para reconstruir a igreja.  
os tronos, que inicialmente eram réplicas 
mais ou menos fiéis do altar da Igreja de 
santo António, resultavam muitas vezes 
das mãos de muitos. os pátios reuniam-
-se para a construção dos tronos, com 
o apoio das coletividades dos bairros. 
os concursos (promovidos também por 
jornais como o Diário Popular) eram um 
incentivo para a comunidade trabalhar 
em prol do Trono mais espetacular. É esse 
espírito comunitário que aspiramos recu-
perar através desta iniciativa. 

os tronos, se os participantes assim o 
desejarem, poderão permanecer em ex-
posição durante todo o período das festas 
da cidade.
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4 junho 
Corrida de  

Santo António 
Rossio e zona ribeirinha, 21h00

Este ano, o santo António corre à noite! 
Pela primeira vez, a Corrida de santo 

António acontecerá pelas 21h00. A organi-
zação, a cargo da HMs sports, aposta num 
evento noturno, agendado para 4 de junho, 
com a Praça D. Pedro IV (Rossio) a ser o 
ponto de partida e de chegada. 

Integrada nas Festas de Lisboa, a pro-
va mantém a tradição de oferecer a cada 
participante que conclua os 10 km um 
manjerico. As quadras que acompanharão 
os manjericos resultam de um passatempo 
promovido na página de facebook. 

13 junho
Procissão  

Santo António
Igreja de Santo António, 17h00 

No dia 13 de Junho, feriado municipal, a 
procissão em honra de santo António sai 
da Igreja com o mesmo nome. Esta é uma 
das procissões mais populares da cidade – 
e uma das iniciativas em que Lisboa honra 
santo António, o seu santo mais acarinha-
do, quer nos bairros mais populares quer 
nos mais cosmopolitas. 

Este cortejo remonta ao século XVI, 
numa iniciativa da Confraria dos Louceiros 
(cujo patrono era este santo franciscano), e 
foi desde sempre apadrinhada pela Câmara 
da cidade e pelos lisboetas devotos.

12 junho
Casamentos  

de Santo António
Sé/Paços do Concelho

os Casamentos de santo António são um 
dos mais populares eventos de Lisboa. 

organizados pela Câmara Municipal de 
Lisboa, em parceria com a EGEAC, atraem 
centenas de pessoas à rua e são, anualmente, 
acompanhados por milhares de fãs, em Por-
tugal e na diáspora, através da transmissão 
da RTP. Não há alma romântica que passe 
sem ver a felicidade dos noivos nas cerimó-
nias mais importantes das suas vidas.

Lisboa convida todos os apaixonados (e 
também aqueles a quem o cupido ainda não 
acertou) a conhecer os novos e felizes casais, 
na mais romântica das festas da cidade.

1 junho a 3 julho 
Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Em ano de vigésimo aniversário, a “A Arte 
da Terra” enquanto espaço dedicado à 
cultura portuguesa, tem na sua XV exposi-
ção sobre santo António, uma abordagem 
artística que reflete as diferentes áreas de 
influência do culto antoniano, com especial 
destaque na cidade de Lisboa.

Da contemporaneidade de quase uma 
centena de artistas convidados, ao classicis-
mo de obras dos Museus de Lisboa – santo 
António, de santa Maria de Lamas, de olaria 
de barcelos, José Régio de Portalegre, pas-
sando pelas Marchas Populares de Lisboa 
e pelas sardinhas, todo um vasto e diferen-
ciado universo artístico presente numa das 
maiores exposições realizadas sobre santo 
António.

Museu de Lisboa  
– Santo António

o núcleo do Museu de Lisboa dedi-
cado a santo António fica mesmo ao 
lado do Igreja com o nome do santo, 
erguida onde tradicionalmente se 
considera ser o local do seu nasci-
mento.  

Este museu dá a conhecer o 
carácter cultural de santo António, 
não só do ponto de vista histórico 
e religioso, mas sobretudo a sua 
importância como fenómeno social 
e antropológico. 

Centrado na figura de santo An-
tónio, um dos santos mais populares 
em todo o mundo e com uma de-
voção fortemente enraizada não só 
em Lisboa mas em todo o país, este 
núcleo apresenta-se como o ponto 
de partida para conhecer a sua vida 
e obra, e explorar o extraordinário e 
vasto património material e imaterial 
presente nos cinco continentes.

Para além da história e da rica 
iconografia de santo António que  
se foi construindo ao longo dos 
séculos, o Museu revela ainda as 
tradições que estão associadas a 
este santo milagreiro que tem fama 
de casamenteiro e de encontrar 
coisas perdidas, assim como as 
diversas festividades que Lisboa lhe 
dedica todos os anos: a procissão 
em Alfama, os casamentos de santo 
António, os arraiais nos bairros po-
pulares, as marchas na avenida  
e os tronos que se armam por toda  
a cidade.

Visitar o Museu de santo António 
é compreender a alma alfacinha e 
reconhecer os costumes ancestrais 
do povo lisboeta.

Pedro Teotónio Pereira
Coordenador Museu de Lisboa – santo António
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Foi há mais de oito décadas que as  
Marchas se juntaram aos demais núme-
ros que já faziam parte dos “folguedos” 
do começo de verão. Este ano, contare-
mos pela primeira vez com a participa-
ção oficial da Marcha Popular do bairro 
da boavista. Mas nem só de marchas lis-
boetas se faz este desfile: este ano, tere-

mos como convidados a Marcha Popular 
de Portimão e a Dança do Dragão da Lo 
Leong sport General Association de  
Macau. serão cerca de 1920 os partici-
pantes a desfilar no MEo Arena e na 
Avenida da Liberdade, sendo este desfile 
transmitido em direto pela RTP1, como  
é habitual.

marchas populares
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3, 4 e 5 junho
Exibições 

MEO Arena, 21h30
M/3

6€

3 junho
Infantil “A Voz do Operário”

Lumiar
Bairro da Boavista

Benfica
Penha de França

Bela Flor  – Campolide
Bairro Alto

4 junho
Mercados

Ajuda
Alto do Pina

Graça
Alcântara

Campo de Ourique
Alfama

Bica

5 junho
Mouraria
Marvila
Carnide

São Vicente
Santa Engrácia

Olivais
Madragoa

12 junho

Desfile
Avenida da Liberdade, 21h00 

Entrada livre

Grande Marcha  
de Lisboa 2016
Marcha da Pontaria
Autor da letra: Nuno Gomes dos santos  
Autor da música: samuel

Andava a malta por Lisboa à descoberta
do bem-me quer que a cidade sempre oferece
um manjerico, uma capela, a porta aberta
da Mariquinhas, da ginjinha que apetece

P’ra outra margem lá partia um cacilheiro
galgando o Tejo com saudades pela proa
dava-se um salto até Cacilhas para logo regressar
olá, Lisboa!

(refrão)

Depois pasmámos ao ver erguer
aquela ponte de atravessar 
o rio que ali já nos estava quase a dizer
que não sabia se queria ainda ser rio ou já ser mar

Cinquenta anos passaram já
sobrevoando um Tejo azul
mas quando vimos lá do sul
e estamos já quase a aportar
olá, Lisboa como é bom chegar

Nós passeamos por Lisboa com vontade
de olhar vielas e de ouvir cantar o fado
de ver a luz que não há noutra cidade
de ouvir bater um coração ao nosso lado

E não me digam que é pecado capital
esta paixão lisboeta e verdadeira
Minha Lisboa, meu amor, à beira-Tejo, à beira-mar
és a primeira

(refrão)

Alinhamento

Convidados:
Marcha Popular de Portimão
Dança do Dragão da Lo Leong 

Sport General Association  
de Macau

Infantil “A Voz do Operário”
Mercados

Bela Flor – Campolide
Campo de Ourique

Carnide
Penha de França

Bairro da Boavista
Bairro Alto

Benfica
Ajuda

Madragoa
Alto do Pina
São Vicente

Bica
Mouraria

Santa Engrácia
Marvila
Graça

Alcântara
Alfama
Olivais
Lumiar
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Em junho, é praticamente impossível es-
capar aos arraiais espalhados pela cida-
de, com a sua música ao vivo, bailaricos 
e toda uma gama de petiscos em que a 
sardinha assume um protagonismo es-

pecial. o costume de enfeitar as janelas, 
com cravos e manjericos também se es-
palhou e, num país de poetas, não podia 
faltar a imaginação para rimas e quadras 
presentes um pouco por todo o lado.  

arraiais
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1 a 30 junho
Arraiais Populares

Entrada livre

3 a 13 junho
Arraial Vila Berta

Vila Berta 

o Arraial da Vila berta já dispensa apresen-
tações. o convívio e a boa disposição estão 
garantidos neste típico bairro da Graça, 
para além dos ingredientes habituais e que 
fazem desta festa um sucesso: a sardinha 
fresquinha, o pão e o caldo verde.   

3, 4 e 5 junho
Arraial dos  
Navegantes

Parque das Nações

Em 2016, realiza-se a 14.ª edição do Arraial 
dos Navegantes, em conjunto com a Corri-
da do oriente – Casino de Lisboa.

Ao contrário de muitos arraiais, este 
é um espaço privilegiado para o convívio 
familiar. No recinto do Arraial existe um 
espaço dedicado aos mais novos, o  
“Arraialito”. Promove-se também a respon-
sabilidade ambiental com um Eco Arraial, 
incentivando a reciclagem dos lixos e a sua 
separação.

Ao longo do evento existem vários mo-
mentos musicais diversificados, que vão 
da música popular ao jazz, passando por 
outros géneros musicais.

24 junho 
O Arraial do Kiko 

e do Oliveira
Jardim do Príncipe Real, 17h30

o Arraial do Kiko e do oliveira está de re-
gresso para a sua segunda edição. Em mês 
de santos Populares, este arraial tem como 
objetivo ser mais uma opção de lazer numa 
zona jovem, turística e movimentada da 
cidade de Lisboa. Neste evento, os sabo-
res do mundo do Chef Kiko cruzam-se no 
Príncipe Real com a animação do famoso 
sr. oliveira.

Alcântara 

Academia de Santo 
Amaro
Rua Academia 
Recreativa de santo 
Amaro
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 18, 19, 24, 25 
e 26

Avenidas  
Novas 

Grupo  
Excursionista  
“Os Economistas” 
Rua Filipe da Mata
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24 e 25

Belém 

Clube Sportivo  
de Pedrouços
Largo Luis Alves 
Miguel
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24, 25 e 26

Campolide 

Associação Viver 
Campolide
Rua de Campolide
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30

Carnide
 
Carnide Clube
Rua Neves Costa 
(Largo do Coreto)
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30

Estrela 

Grupo Dramático 
Escolar “Os  
Combatentes”
Rua do Possolo  
(Instalações dos 
Inválidos do  
Comércio)
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24 e 25

Misericórdia 

Corpo Nacional 
de Escutas 
Agrupamento 48 
de Stª Catarina
Calçada do Combro 
(junto à Igreja de 
santa Catarina)
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 18, 19, 24, 25, 
26 e 29

Grupo Desportivo 
Zip Zip
Rua dos Cordoeiros, 
Largo de stº 
Antoninho
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30.

Marítimo Lisboa 
Clube
Calçada da bica 
Grande,  beco dos 
Arciprestes
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30

Olivais

Associação  
Desportiva  
e Cultural  
da Encarnação 
Rua Quinta de santa 
Maria e Rua Circular 
Norte
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24 e 25

Grupo de Amigos 
“Os Forever dos 
Olivais”
Largo do Mercado 
da Encarnação sul, 
Praça das Casas 
Novas
3, 4, 5, 9, 10 ,11, 12, 
13, 17, 18, 19, 24, 25 
e 26

Grupo Musical  
“O Pobrezinho”
Rua do Chibuto
4, 9, 10, 11, 12, 13,  
18 e 25

Ingleses Futebol 
Clube 
Rua Cândido de 
oliveira
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24 e 25

Santa  
Maria Maior

Associação 
Recreativa Amigos 
de S. Miguel 
Escadinhas de s. 
Miguel, Largo de 
s. Miguel e zonas 
envolventes
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24, 25 e 29

Associação 
Renovar a Mouraria 
beco do Rosendo
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30

Centro Cultural  
Dr. Magalhães Lima 
Largo do salvador
4, 9, 11, 12, 13, 18  
e 25

Grupo Desportivo 
da Mouraria 
Largo da severa, 
Rua da Guia; Rua da 
Mouraria
3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18 e 25

Grupo Sportivo 
Adicense
Calçada 
(Calçadinha) da 
Figueira
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 19, 24, 
25 e 26

São Vicente

Centro de Cultura 
Popular de Santa 
Engrácia
Calçada dos 
barbadinhos
4, 9, 11, 12, 13, 18 e 
25

Sociedade  
de Instrução e 
Beneficência “A 
Voz do Operário” 
Rua da Voz do 
operário
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 24 e 25
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25 junho 
Arraial  

Lisboa Pride 
Terreiro do Paço, 16h00 às 4h00

Esta será a 20.ª edição do Arraial Lisboa 
Pride – o maior evento LGbT (lésbico, gay, 
bissexual e transgénero) em Portugal. or-
ganizado pela ILGA Portugal, este evento 
promove a visibilidade da população LGbT, 
numa celebração de orgulho na igualdade. 

DJs, concertos, dança, animação e mui-
tas cores estão prometidas, ou não fosse o 
Arraial Lisboa Pride a grande festa arco-íris 
de Lisboa.  
Durante a tarde, as atividades para crian-
ças e a mostra de trabalho associativo e de 
artesanato urbano convidam a saborear a 
igualdade; à medida que a noite cai, a festa 
avança e o Terreiro do Paço será transfor-
mado, uma vez mais, na maior pista de dan-
ça do país. Nesta festa inclusiva e divertida, 
Lisboa afirma-se como cidade que valoriza 
e acarinha a diversidade. 

1 a 26 junho
Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade (rotunda  
do Santo António), 12h00 às 

24h00 (segunda a quinta), 12h00 
à 1h00 (sexta, sábado, domingo  

e véspera de feriado)

Alguns poderão dizer que não há grande 
tradição de realização de Arraiais de santos 
Populares em Alvalade, mas tendo em  
conta a tão destacada estátua de santo  
António que existe no bairro, seria uma 
heresia não fazermos um Arraial digno  
do santo! 

23 a 26 junho
Grande Arraial  

de Benfica 
Alameda Padre Álvaro Proença

Junho é o mês dos santos Populares e a 
Junta de Freguesia de benfica volta a orga-
nizar o seu Grande Arraial, que anima  
as ruas de benfica durante quatro dias.

As associações e clubes da freguesia 
juntam-se nesta grande festa popular, com 
muita música, bailaricos pela noite dentro, 
sardinhas na brasa, bifanas e petiscos, rifas 
e manjericos. 

Com dois palcos, por onde vão passar 
os artistas convidados, o Grande Arraial de 
benfica apresenta um cartaz fantástico, que 
inclui concertos dos Deolinda, Azeitonas, 
HMb e Emanuel. 

Parceiro / promotor: Junta de Freguesia de benfica

23 junho
19h00   
DMK / Furakuza           
20h00   
Crispins            
21h00   
HFP      
22h00   
AZEIToNAs       
00h30     
Encerramento  

24 junho
17h30   
Marchas Infantis
19h30   
Delduques       
20h30   
Azeitonas  
e Pimentos
22h00   
EMANUEL         
00h00   
Dj Patel            
02h00   
Encerramento  

25 junho
18h00   
soc. Filarmónica 
União da Mata                   
19h00   
Nuno e Carlos  
Marmelada
20h30   
Marcha de benfica  
e Marcha do bairro 
da boavista                                     
22h00   
DEoLINDA
00h00   
Tributo Popular            
02h00   
Encerramento  

26 junho
17h00   
Festival Folclórico        
19h00   
Luís Cordeiro   
20h00   
Taras e Manias
22h00   
HMb     
23h55 
Fogo de Artifício

Se tivesses de definir Lisboa numa frase 
(ou palavra), qual seria?

Inspiradora. 
Qual a tua primeira memória das Festas 
de Lisboa?

A primeira vez que fui aos santos populares 
com a minha família e vivi o espírito festeiro 
tradicional português. 

Aquele lugar de Lisboa de que nunca  
te fartas?

A tasca do Esteves, em Alcântara. 
O que é que te inspira?

o que me inspira são as pessoas e a capaci-
dade que temos para mudar e transformar o 
que somos. sinto-me inspirada por ações po-
sitivas e especiais vindas de um lugar sincero. 

O que é que não vais perder nas Festas 
de Lisboa deste ano?

Não vou perder uma sardinha assada nem 
um bailarico à portuguesa.

Marisa Liz
Atua com os Amor Electro,  

no dia 18 de junho, na Alameda POP
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10 junho

Deixem o  
Pimba em Paz

Terreiro do Paço, 22h00 

Entrada livre 
M/6

© José Frade
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Com arranjos de Mário Laginha, Filipe Melo 
e Nuno Rafael e o acompanhamento da 
orquestra Metropolitana de Lisboa, bruno 
Nogueira e Manuela Azevedo mostram-nos 
o pimba como nunca foi visto antes, com  
a cumplicidade de alguns dos grandes no-
mes da música portuguesa (Jorge Palma,  
Marante e sara Tavares). Do Teatro são 
Luiz para o Terreiro do Paço, prepare-se 
para um concerto único.

Nas palavras do próprio bruno Nogueira: 

“No dia 10 de Junho o “Deixem o Pimba 
em Paz” estará com a Orquestra Metro-
politana de Lisboa no Terreiro do Paço, 
incluído na programação das Festas de 
Lisboa, depois de um simpático, mas 
pouco ponderado, convite da EGEAC. 
Será no dia de Portugal, o que já é dizer 
muito sobre o estado do país. Terá vários 
convidados, o que já é dizer muito sobre 
o estado de desespero dos mesmos. E 
terá, como sempre, a Manuela Azevedo 
ao meu lado. O que já é dizer muito sobre 
o estado da música em geral. Desde 2013 
que andamos a percorrer o país com este 
espetáculo, mas nunca antes tivemos um 
enquadramento tão bonito para o fazer. 

1, 15 e 29 junho  
Sons d’ Água

Reservatório da Mãe d’ Água  
das Amoreiras, 19h00 
Entrada livre sujeita  

à lotação de 200 pessoas
M/6 

Acesso pelo Jardim da Mãe d’Água das Amoreiras

A Mãe d’Água é um espaço de uma beleza 
ímpar e desconhecido de muitos lisboe-
tas. Construído para receber e distribuir 
as águas transportadas pelo Aqueduto das 
Águas Livres, foi projetado pelo arquiteto 
húngaro Carlos Mardel, que faleceu dei-
xando o projeto inacabado. Este foi depois 
retomado por Reinaldo Manuel dos san-
tos, em 1772. A mudança de arquiteto fez 
com que também o desenho do edifício 
tenha sido alterado, tanto no interior como 
no exterior. o reservatório da Mãe d’Água 
está classificado como Monumento Nacio-
nal desde 1910. 

Este lugar mágico inspirou um espetá-
culo que se desdobra em três momentos 
únicos, com uma formação instrumental 
fixa composta pelas guitarras acústicas de 
Diogo Clemente, percussões de Miroca 
Paris e sandra Martins assume o violoncelo, 
clarinete e flauta. os três músicos recebem 
em cada dia um convidado que ajudará a 
que cada espetáculo seja realmente uma 
ocasião singular para todos que o compar-
tilharem. 

o repertório dos sons d’ Água será uma 
ode à língua portuguesa – Carlos Paredes, 
Zeca Afonso, b.leza e Chico buarque, mas 
fiquem com a garantia de que haverá tem-
po e espaço para muitas outras surpresas!

Parceiro: EPAL

Convidados: 
1 junho
sara Correia - fado  
15 junho
Rão Kyao  
29 junho 
Carolina - fado

Ideia original e direção bruno Nogueira Direção musical Filipe Melo e Nuno Rafael Arranjos Mário Laginha, Filipe Melo e Nuno 
Rafael Apoio na conceção Miguel Esteves Cardoso som Nelson Carvalho Luz Luís Duarte Roadie António Gomes Figurinos Isabel 
Carmona Co-produção Força da Produção, s. Luiz Teatro Municipal, orquestra Metropolitana de Lisboa e Produtores Associados 
organização EGEAC Interpretação bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael, Nelson Carvalho e orquestra 
Metropolitana de Lisboa com Direção do Maestro Cesário Costa Convidados Jorge Palma, Marante e sara Tavares

Será também no dia do jogo de aber-
tura do Euro 2016. O jogo será projeta-
do antes do nosso espetáculo, pelo que 
também é possível que levemos com uma 
caneca na cara e o concerto dure dois mi-
nutos. Mas se isso não acontecer, vai ser 
um belo serão. E será também no ano em 
que a ponte 25 de Abril faz 50 anos. Mas 
sobre isso não tenho nada de relevante 
para dizer. A não ser que me faz impres-
são ir na faixa da esquerda porque faz 
aquela trepidação que me dá comichão 
nos ouvidos. Enfim, é muita coisa a acon-
tecer num só dia. E nem estou a incluir 
aqui o momento em que um contrabai-
xista vai falecer em palco depois de ser 
atropelado por um chaimite.

Posso garantir muito poucas coisas, mas 
uma delas é que nos vai saber bem cada 
minuto que estivermos em palco com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. Se isso 
vos acontecer também, temos tudo o que 
precisamos para uma noite feliz.

O resto será história, ou mais que isso.”

bruno Nogueira

Isto não é o que parece.  
O Pimba não fica em paz. Pelo contrário,  
este é um concerto em que algumas das 
canções mais populares e acarinhadas 

pelo público serão reinventadas  
por músicos conceituados do jazz  

e da música clássica.
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16, 17 e 18 junho

Fado no Castelo 
Castelo de S. Jorge, 22h00 

M/6

Entrada livre, sujeita à lotação do espaço e mediante levantamento de bilhetes,  
entre os dias 30 de maio e 5 de junho, na bilheteira do Castelo de S. Jorge (entre as 09h00 e as 20h30).  

Sem reserva e sem lugares marcados.

 

 

Uma co-produção Festas de Lisboa / Castelo de s. Jorge / Museu do Fado

© José Frade
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Carminho estreou-se a cantar em 
público aos doze anos, no Coliseu de  
Lisboa. Em 2009, lançou o seu primei-
ro álbum «Fado», considerado pela 
Time out «a maior revelação do fado 
da última década» e nomeado pela 
conceituada revista britânica songlines  
como um dos dez “best Album 2011”. 
2011 é também o ano do arranque  
de uma carreira internacional.

Lançou em 2012 o seu segundo 
álbum, “ALMA”, que estreou em 
primeiro lugar nos tops de venda 
portugueses e alcançou lugares de 
destaque em vários tops internacio-
nais. Já no final de 2012, após cumprir 
mais de 90 datas em Portugal e no 
estrangeiro, Carminho grava com 
Milton Nascimento, Chico buarque 
e Nana Caymmi, resultando numa 
reedição de “Alma” com os três novos 
temas. Em 2016, Carminho segue 
viagem com o seu mais recente disco, 
“Canto”, que apresenta neste concer-
to intimista no Castelo de s. Jorge. 

José Manuel Neto nasceu em Lisboa 
em 1972. Filho da fadista Deolinda 
Maria, cresceu em ambiente propício 
ao desenvolvimento do seu talento na 
guitarra portuguesa. Desenvolveu um 
estilo próprio marcado pela fluidez, 
versatilidade e simplicidade frásica 
que caracteriza a melhor música 
popular. 
A excelência do seu trabalho é unani-
memente reconhecida, não somente 
no acompanhamento de grandes 
fadistas, mas também na forma como 
interpreta a sua própria música nos 
seus concertos a solo.

Em 2004, a Casa da Imprensa 
entregou-lhe o “Prémio Francisco 
Carvalhinho”, atribuído ao melhor ins-
trumentista e em 2008 é distinguido 
pela Fundação Amália Rodrigues com 
o “Prémio Melhor Instrumentista”.

Neste concerto apresenta o seu 
disco de estreia “Tons de Lisboa”, 
trazendo convidados de luxo.   

Ana Moura é senhora de uma voz que 
se passeia pela tradição livremente, 
sem deixar de flirtar elegantemente 
com a música pop. Mas aquilo que 
a distingue não é apenas um timbre 
grave e sensual; a cantora tem a 
capacidade de transforma instantane-
amente em fado qualquer melodia  
a que encoste a sua voz.

É nas casas de fados que começa 
a frequentar, enquanto jovem, que 
encontra a sua verdadeira escola. 

Hoje, com mais de 300 000 discos 
vendidos, mais de uma dezena de 
galardões e parcerias com grandes 
ícones da música, Ana Moura é uma 
das artistas portuguesas com uma 
carreira mais pujante.

o seu sexto álbum, “Moura”, 
editado em Novembro de 2015, foi 
diretamente galardoado com a marca 
de Disco de ouro e tem esgotado 
todas as apresentações ao vivo. Esse 
é o trabalho que Ana Moura irá parti-
lhar com quem a for ver e ouvir cantar 
neste concerto tão especial.  

Apresentação do Arquivo Sonoro Digital
o Arquivo sonoro Digital disponibiliza online os 
registos sonoros dos fonogramas de Fado desde 
o início do século XX. Consistindo num dos 
eixos estratégicos do Plano de salvaguarda da 
candidatura do Fado à Lista Representativa do 
Património Cultural Imaterial da Humanidade 
(UNEsCo), este projeto consubstancia o maior 
arquivo histórico sonoro em Portugal. 

Reunindo atualmente cerca de 5000 registos 
de fados gravados desde o início do século 
XX, o Arquivo sonoro Digital foi desenvolvido 
através de uma parceria entre o Museu do Fado 
e o Instituto de Etnomusicologia da Faculdade 
de Ciências sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa. A base de Dados alojada no 
site do Museu do Fado permite a pesquisa 
remota, através da internet, de milhares de 
registos sonoros desde o início do século até à 
implementação da gravação elétrica, facultando 
a pesquisa integrada por intérprete e repertório.

Tons de Lisboa
José Manuel Neto

o álbum Tons de Lisboa do guitarrista José 
Manuel Neto marca a estreia da label Museu 
do Fado Discos, projeto que visa promover 
artistas com repertório próprio, original, que 
nunca gravaram um disco. José Manuel Neto é 
atualmente o mais brilhante guitarrista de fado. 
Dotado de uma técnica evoluída e com uma 
sensibilidade e uma criatividade únicas, está na 
linha dos fora de série que têm escrito a história 
da guitarra portuguesa, como Armandinho, 
Jaime santos ou José Nunes. 

1 junho a 18 setembro
Somos Fado 
Pedro Guimarães
Exposição temporária  

do Museu do Fado, 10h00  
às 18h00 (terça a domingo)

Amália Rodrigues, Ana Moura, Camané, 
Carlos do Carmo, Carminho, Mariza ou 
Ricardo Ribeiro, pelo olhar único do artista 
plástico Pedro Guimarães.

Junho é conhecido pelos 
dias soalheiros e pelas noites 
quentes. Para melhor des- 
frutarmos do verão na cida- 
de, reunimos algumas das 
melhores coisas que Lisboa 
oferece: bom tempo, fado  
e património. E não fazemos 
por menos: convidamos três 
dos maiores nomes da música 
que é de toda a humanidade  
a trocarem as grandes salas  
pelo monumento mais visitado  
do país. 
Apontem já na agenda: serão 
três noites inesquecíveis com 
a melhor vista sobre Lisboa.

16 junho
Carminho

17 junho
José Manuel Neto
Convidados:
Rão Kyao Flauta

Pedro Moutinho Voz

Nathalie Voz

18 junho
Ana Moura

17 junho
Arquivo  

Sonoro Digital
Museu do Fado, 12h00

Carminho José Manuel Neto Ana Moura

© Leo Aversa © Luís Carvalhal © Frederico Martins
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19 junho 
David Carreira

19h00
 

Ex-jogador de futebol, ex-modelo e ex-ator, 
é o novo ídolo teenager de Portugal e um 
dos mais mediáticos cantores da atualidade 
– e tudo isto com apenas 25 anos! 

Falamos, claro, de David Carreira. A sua 
simplicidade é contagiante e a fama da sua 
simpatia precede-o. Este ano, no âmbito 
de uma parceria com a Unilever/olá, David 
Carreira atua no dia 19 nas Festas de Lis-
boa, num concerto que promete derreter 
não apenas gelados, mas muitos corações! 

A Alameda da 
Universidade  
de Lisboa (Cidade 
Universitária) recebe  
habitualmente 
iniciativas mais 
académicas, mas 
desta vez será 
mesmo o palco  
para a atuação de 
dois dos maiores 
nomes da música 
pop portuguesa.  
E não estão apenas 
os estudantes 
convidados: são 
concertos para  
toda a família,  
com entrada livre. 

Alameda POP 
Alameda da Universidade de Lisboa 

Entrada livre
M/6

18 junho
Amor Electro

22h00

Desde a sua estreia em 2011, os Amor 
Electro não têm parado de crescer, sendo 
hoje um dos principais projetos da música 
moderna portuguesa. 

Tiago Pais Dias, Rui Rechena e Ricardo 
Vasconcelos proporcionam a Marisa Liz o 
ambiente ideal para exprimir todo o seu 
talento, num registo onde a modernidade 
e a tradição, as raízes populares e a música 
eletrónica confluem, dando origem a uma 
sonoridade original, cheia de carisma e 
“portugalidade”. E o público não lhes fica 
indiferente: os Amor Electro já atingiram  
o Disco de Platina, colecionam prémios  
e distinções e vão seguindo com salas  
esgotadas, um pouco por todo o país.  
Esta é uma oportunidade para os ver ao ar 
livre, num fim de tarde já a cheirar a verão.

Apoio institucional: Reitoria da Universidade de Lisboa e Junta de Freguesia de Alvalade

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_AnuncioFestasLisboa_ANA_149x50.pdf   1   5/20/16   8:55 AM



23música para todos os gostos e feitios!

17, 18 e 19 junho 
Faz Música 

Vários locais 
Entrada livre

M/6

o Faz Música Lisboa! regressa com a  6.ª 
edição para celebrar a música ao vivo em 
espaços carismáticos da cidade. Como já  
é costume,  reúne mais de 50 bandas pro-
fissionais e amadoras, prontas a estimular  
a ligação do público aos mais variados esti-
los musicais. 

o Faz Música está integrado na Fête de 
la Musique, um evento internacional, pre-
sente em mais de 110 países e dedicado à 
celebração da música ao vivo. os concertos 
são de entrada gratuita e são bem-vindos 
todos os que partilhem a paixão pela músi-
ca e por Lisboa, para mais de oito horas  
de blues, fado, músicas do mundo ou rock.

4, 11, 18 e 25 junho
Piano  

Extraordinário 
O’culto da Ajuda, 21h30

Quatro mulheres pianistas de exceção mos-
tram as possibilidades do piano nos séculos 
XX e XXI. Um percurso musical com obras 
emblemáticas do nosso tempo, executadas 
com a excelência de quatro instrumentis-
tas que se destacam no panorama musical 
português da atualidade.

são quatro recitais, sempre aos sábados, 
durante todo o mês de junho, protagoniza-
dos por Anne Kaasa, Elsa silva, Ana Telles  
e Joana Gama.

5, 12, 19 e 26 junho
Out Jazz 

Tapada das Necessidades, 17h00

o out Jazz nasceu em 2006 para levar a 
música aos jardins da cidade de Lisboa. 
De maio a setembro,  os espaços mais 
emblemáticos da capital são dinamizados 
com um ciclo de concertos de jazz e DJ. 
Com entrada livre para todos e uma oferta 
musical muito eclética, o out Jazz reúne 
natureza e cultura urbana, à volta da mú-
sica contemporânea. Uma forma única de 
convocar a cidade aos seus jardins e pro-
mover cultura, ambiente e bem-estar. 

Ao longo das nove edições, o out Jazz 
realizou mais de 400 concertos em jar-
dins, miradouros, praças e ruas de Lisboa, 
atingindo um público estimado em 500 000 
espectadores.

Armazéns  
do Chiado ao 
Encontro das 

Festas de Lisboa

3 junho
Deolinda 

Armazéns do Chiado, 19h30
 
Em 2016, os Armazéns do Chiado associam-
-se às Festas de Lisboa. No dia 3 de junho o 
encontro é marcado à porta dos Armazéns 
do Chiado com a banda portuguesa  
Deolinda. Num concerto de boas-vindas às 
festas da cidade, os temas do seu último ál-
bum “outras Histórias” serão protagonistas 
de um fim de tarde à boa moda portuguesa, 
com uma sonoridade que concilia o am-
biente popular das Festas com o cosmopo-
litismo da zona mais fashion de Lisboa.

 

4 a 13 junho
Fotografias com  
o Santo António
Armazéns do Chiado

 
Durante os primeiros dias das Festas de 
Lisboa, marque um encontro com a família 
e os amigos no Trono de santo António 
dos Armazéns do Chiado e divirta-se a tirar 
fotografias com o santo mais lisboeta de 
todos. os Armazéns do Chiado, a FNAC e a 
Fujifilm oferecem-lhe uma fotografia instan-
tânea para guardar e recordar o momento.
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Ponte 25 de Abril 
– Um horizonte  
de movimento 

contínuo  
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Mas se o Tejo é o ómega, a Ponte 25 de 
Abril será o alfa. oficialmente designada 
como Ponte sobre o Tejo é uma marca in-
confundível na linha do horizonte que se 
projeta de qualquer uma das margens do 
rio. Parece-nos que esteve sempre lá, mas 
a verdade é que este ano se assinala o 
seu 50.º aniversário, em agosto. A impo-
nência e a grandeza da Ponte 25 de Abril 
estão explícitas pelo facto de, aquando 
da sua inauguração, em 1966, ser a quin-
ta maior ponte suspensa do mundo e a 
maior fora dos Estados Unidos.

o processo de edificação de uma 
ponte sobre o Tejo foi alvo, ao longo 
de vários anos, de inúmeros avanços e 
recuos, tendo a construção sido adjudi-
cada após um concurso internacional à 
empresa norte-americana United states 
steel Export Company, em 1960. A obra 
arrancou em 1962 e menos de quatro 
anos volvidos, a Ponte foi inaugurada.   

Desde aí, é um elemento central no 
quotidiano de milhares de pessoas.  
A ideia de que as cidades são também 
definidas pelas suas pontes não é uma 
singularidade contemporânea – remonta 
ao período clássico –, mas lembremo-
-nos, por exemplo, de são Francisco, 
Londres ou Florença, cujas pontes fazem 
parte da iconografia obrigatória e são 
reconhecidas como símbolo dessas cida-
des em todo o mundo. 

Uma cidade, além das suas pontes,  
é também as pontes que estabelece.  
A 25 de Abril é o símbolo de um ensejo 
comunicante entre as duas margens 
do Tejo, registando na atualidade uma 
circulação média diária de 380 000 pes-
soas, de carro e de comboio, num bati-
mento pendular incessante entre Lisboa 
e Almada. 

Ninguém tem grandes dúvidas de que o Tejo é uma 
presença constante na vida dos lisboetas, sempre 

à espreita (até dos pontos mais insuspeitos!) e 
definindo a incomparável luz da cidade, através 

dos reflexos espelhados das suas águas. 
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os miradouros – «pontes de vista» para 
uma cidade vasta e de águas imensas – 
são o meio de interação com os cidadãos 
e o lugar para se CRIAR LIsboA, num 
desafio lançado a todos e que veio subs-
tituir a anterior iniciativa Andar em Festa. 
sob o mote “Pontes de Vista”, o convite 
foi no sentido de trabalhar as dinâmicas 
e relações que se estabelecem; os fluxos 
pendulares do quotidiano daqueles que 
povoam as margens do Tejo.   

Este ano, os espaços alvo de interven-
ção artística são os Miradouros de santo 
Amaro, do Monte Agudo e do Largo das 
Necessidades. os três lugares têm em co-
mum o facto de oferecerem uma perce-
ção da “cidade alargada”: são pontos de 

interseção entre diferentes zonas topo-
gráficas de Lisboa – a cidade das colinas 
e dos vales, dos bairros e dos recantos es-
condidos, do rio e da luz. simultaneamen-
te, temos um elemento quase omnipre-
sente em muitas das “vistas” de Lisboa: 
a Ponte 25 de Abril, que celebra em 2016 
o seu quinquagésimo aniversário. As três 
propostas vencedoras foram seleciona-
das por um júri composto por João Paulo 
Feliciano (músico e artista plás tico), José 
Mateus (presidente da Trienal de Arqui-
tetura de Lisboa) e Paula Nunes (EGEAC) 
e resultaram de um open call, em que 
foram apresentadas 119 ideias, das mais 
diversas áreas artísticas.

Criar Lisboa

© José Frade
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1 a 14 junho
Pavilhão

Miradouro de Santo Amaro  
Acesso gratuito 

Dia 1 de junho a partir das 17h00 
Autoria: Pedrita + Ricardo Jacinto 

Do Miradouro de santo Amaro temos um 
ponto de vista privilegiado sobre o vale de 
Alcântara e o rio Tejo fortemente marcado 
pela presença da ponte 25 de Abril. Embora 
a paisagem geográfica e arquitetónica seja 
surpreendente, este miradouro apresenta-
-se como um local de destaque para escu-
tar aquele que é um dos marcos sonoros 
mais impressionantes da cidade de Lisboa: 
o trânsito automóvel e ferroviário a circular 
no tabuleiro suspenso da ponte. 

No adro da Ermida será instalado um 
painel de azulejos parabólico que funciona-
rá como um espelho acústico, determinan-
do um ponto focal no miradouro, a partir 
do qual o visitante poderá escutar aten-
tamente a paisagem sonora selecionada, 
enquanto observa uma superfície constru-
ída a partir de fragmentos de centenas de 
azulejos industriais portugueses, baseada 
numa imagem espetrográfica dessa mesma 
textura sonora. 

Apoios: Cortiço & Netos, Primus Vitoria e Ribeiro & Espadinha
Agradecimentos: José Júlio Coelho, Rui Urbano e Tiago 
Pereira

15 a 22 junho
Miratron 

Miradouro do Monte Agudo, 
21h00  

Acesso gratuito
Duração aproximada 35 min.

Autoria: Luís Varatojo  
Sintetizador modular: António Bragança 

Direção técnica e projeto de luz: Pedro Rua

o Miratron é um instrumento musical 
concebido para tocar em locais elevados 
e de largo horizonte. Produz uma imensa 
variedade de sons fruto, por um lado da 
sua grande capacidade de síntese – o seu 
centro nevrálgico é um sintetizador mo-
dular capaz de produzir, tratar e organizar 
vários sons em simultâneo – e por outro, 
da vasta paleta sónica que a panorâmica 
lhe oferece. Tem um repertório de música 
eletrónica original imaginada para o pôr do 
sol, e possui ainda um descodificador que 
inverte o sinal e converte os impulsos sono-
ros em luz. Todos os dias, durante cerca de 
quarenta minutos o Miratron transforma o 
miradouro do Monte Agudo numa inusitada 
pista de dança.

Apoios: ADDAC sYsTEM – sintetizadores modulares  
e FX Road Lights

21 junho a 1 julho 
Escópio 

Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 13h00  

e 16h00 às 22h00 
Acesso gratuito

Duração de cada visita 5 min. / 2 pessoas de cada vez

Instalação com acesso a pessoas  
com mobilidade reduzida

Autoria: Fernando Estevens e Marta Miguel 

o Escópio é uma instalação, baseada no 
princípio da câmara escura, onde o espeta-
dor é convidado a entrar e a contemplar a 
paisagem de uma outra forma. Montada no 
Miradouro do Largo das Necessidades, esta 
instalação irá permitir uma ligação entre  
a paisagem e o espetador, proporcionando 
uma experiência em ambiente imersivo, 
onde a paisagem passa a estar representa-
da por uma simulação dela própria. 

Agradecimento: Haworth - Portugal

Se tivesses de definir Lisboa numa frase 
(ou palavra), qual seria?

Numa palavra, mestiça. Numa frase, a cidade 
de todos os encontros. Fascina-me a locali-
zação geográfica deste lugar. Aqui descobri 
mundos que julguei serem inalcançáveis e 
nesse processo, tive o privilégio de participar 
na construção de outras realidades que nou-
tra cidade, certamente não seriam possíveis. 

Qual a tua primeira memória das Festas 
de Lisboa?

os arraiais espalhados pelos bairros emble-
máticos da cidade deixaram-me bastante 
impressionado. As cores, as sardinhas, a 
sangria, as marchas populares transformam 
de forma extraordinária a cidade nas primei-
ras semanas de Junho. E da minha janela na 
baixa, consigo testemunhar de perto a di-
mensão da romaria dos Lisboetas pelas ruas 
históricas na noite de santo António.

Aquele lugar de Lisboa de que nunca  
te fartas?

Não se trata propriamente de um lugar, para 
mim, é mais um momento vivo, o maior 
símbolo da cidade. Nunca me farto da pre-
sença do rio Tejo. Dai gostar especialmente 
dos lugares que me permitem espreitá-lo. 
Miradouros, ruas e janelas, incluindo os 
lugares que só me permitam vislumbrar um 
pingo de rio distante a transbordar por entre 
os prédios. 

O que é que te inspira?
Gosto de acreditar que as coisas simples me 
inspiram. E da lista posso destacar – pessoas 
com sentido de humor, encontros, despedi-
das e re-encontros, o pulsar de terminado 
espaço físico. Tudo o que ainda ficou por di-
zer sobre determinado assunto que me tenha 
chamado atenção dentro do eixo Luanda-
-Lisboa-Londres.

O que é que não vais perder nas Festas 
de Lisboa deste ano?

A noite dos santos Populares e claro, o nosso 
Globaile na Torre de belém, será a realização 
de um sonho antigo, tornar Lisboa na capital 
desta música extraordinária criada por pes-
soas provenientes de vários pontos do globo 
e unidos unicamente pela vontade de traçar 
novas rotas para a música de dança.

Kalaf Ângelo
Atua no dia 1 de julho, no espetáculo  

Globaile – Buraka Som Sistema
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1 a 30 junho
Fonte em Festa

Fonte Monumental da  
Praça do Império, 21h00

Todas as noites venha ouvir e dançar o hino 
das Festas de Lisboa, ao mesmo tempo em 
que desfruta dos efeitos especiais provoca-
dos pelas luzes e pela água.

Durante todo o mês de junho, trazemos-
-lhe um espetáculo que sincroniza água, 
luzes e a música “Lisboa, Lisboa”, na Fonte  
Monumental da Praça do Império, em belém. 

Construída para a Exposição do Mundo 
Português, em 1940, para comemorar os 
800 anos da Independência de Portugal  
e os 300 anos da Restauração da Indepen-
dência, a Fonte Monumental da Praça do 
Império tem um inegável interesse arquite-
tónico. Foi projetada por Cottinelli Telmo, 
o arquiteto modernista que foi também o 
autor do Padrão dos Descobrimentos e da 
Praça onde está a Fonte Monumental.

25 junho a 30 outubro
Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos Descobrimentos,  

10h00 às 19h00 
(última entrada 18:30)

A exposição “Fora do Padrão. Lembranças 
da Exposição de 1940”, preparada pelo 
Padrão dos Descobrimentos em colabo-
ração com o CRIA – Centro em Rede de In-
vestigação em Antropologia (FCsH–UNL), 
tem o seu enfoque nas memórias pessoais 
e sensoriais dos visitantes da Exposição 
de 1940 e pretende contrapor e comple-
mentar as visões oficiais e institucionais 
do evento, com o testemunho de materiais 
não musealizados – memória oral, registos 
iconográficos, objetos pessoais e evoca-
ção dos sentidos. 

Este ano, as Festas têm um 
hino que reflete a grande casa, 
cosmopolita e aberta, que Lisboa 
é. Uma canção escrita e composta 
por Sara Tavares e Kalaf Angelo, 
interpretada por Rita Seidi, jovem 
cantora de que vai ouvir falar. 
Escrita originalmente para o 
Festival da Canção, as Festas 
recuperam esta “Lisboa Lisboa” 
que “é minha, é tua, é nossa,  
é de todo o mundo”.
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26 maio a 2 outubro 
Sombras, 

máscaras e 
títeres da coleção 

do Museu da 
Marioneta 

António Viana, Francisco 
Tropa, Jorge Queiroz, 

Susanne Themlitz
Galeria do Torreão Nascente  

da Cordoaria, 10h00 às 18h00,  
(terça a domingo)

2€

Para comemorar os 15 anos do Museu da 
Marioneta, convidámos quatro artistas 
plásticos para trabalharem com peças da 
coleção do Museu com que pudessem esta-
belecer afinidades. o resultado é explorado 
em cenografias onde as marionetas assu-
mem uma nova função, interagindo com 
obras cujo grau de proximidade ao universo 
teatral é diverso, mas onde não deixam de 
se afirmar como referência cultural e retra-
tar a longa história e as diferentes geogra-
fias do teatro de marionetas.

www.museudamarioneta.pt

Uma organização Museu da Marioneta e Galerias  
Municipais de Lisboa

17 junho a agosto
Cidade Sombra

Galeria do Torreão Nascente  
da Cordoaria – 1.º andar 

Entrada livre

o título “Cidade sombra” resume bem o pe-
culiar de olhar de Fernando Martins (barreiro,  
1972) sobre a cidade de Lisboa. Ao longo 
de dois anos de percursos aleatórios foi 
desenvolvendo um conjunto de fotografias 
onde tenta mostrar lugares menos visíveis do 
espaço urbano, uma aproximação intimista 
que se foca mais em impressões, fragmentos 
e no insólito do que na tradicional documen-
tação iconográfica turística ou no registo do 
quotidiano da fotografia de rua. Uma cidade 
que se revela agora, em exposição e álbum, 
como nova e perturbadora, mesmo a partir 
dos seus antigos e confortáveis detalhes.

28 maio a 24 julho
A devorar  
o contíguo 

Catarina de Oliveira
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00 
(terça a sexta), 14h00 às 18h00 

(sábado e domingo) 
Entrada livre

A exposição apresenta trabalhos recentes 
da artista que resultam de uma pesqui-
sa em budapeste, cidade onde esteve ao 
abrigo do intercâmbio Lisboa-budapeste 
que o Município desenvolve e de que, entre 
2013 e 2016, se apresentaram os resulta-
dos na Galeria Quadrum. os trabalhos, em 
diferentes media – vídeo, cerâmica, entre 
outros – articulam diferentes mitos, ideias  
e utopias, assim como investigações cientí-
ficas em torno de uma série de fungos –  
e consequentemente cogumelos que são 
as suas frutificações. As narrativas que 
apresentam abordam temas como bruxaria, 
expansão da consciência e também limpeza 
ambiental.

28 maio a 28 agosto
Mise en abyme

Eduardo Batarda
Galeria Pavilhão Branco, 10h00 

às 18h00 (terça a domingo) 
Entrada livre

Curadoria de Julião Sarmento

Mise en abyme é o resultado de uma pro-
posta que o artista, e agora curador, Julião 
sarmento (Lisboa, 1948) fez a Eduardo 
batarda (Coimbra, 1943). A exposição reúne 
no Pavilhão branco um conjunto de 21 
pinturas de batarda, algumas obras nunca 
antes mostradas, de períodos distintos que 
percorrem quatro décadas de trabalho, 
desde 1966 a 2002.

5 maio a 1 julho
Arte por  

São Cristóvão
Rui Chafes – Ascensão

Igreja de São Cristóvão, Largo de 
São Cristóvão, 10h00 às 18h00 

(todos os dias) 
Escultura, instalação 

3º passo da exposição Não te faltará a distância  
Curadoria de Paulo Pires do Vale 

Informações: 218 170 900 (Divisão de Promoção  
e Comunicação Cultural)

Entre a luz e a escuridão, o peso e leve-
za, aspetos determinantes no trabalho do 
escultor, as peças e o diálogo que estabe-
lecem com o lugar remetem para a conver-
gência que, no espaço religioso, se opera 
entre os planos humano e divino. As escul-
turas, entre as quais se encontra um con-
junto de três peças que o artista chamou 
“Ascensão”, criadas a partir de moldes das 
escadas do coro da Igreja de são Cristóvão 
onde é visível o desgaste dos séculos, pro-
piciam a descoberta e a experiência de um 
lugar único em Lisboa. 

Exemplar raro e intocado do proto bar-
roco português, a Igreja de são Cristóvão 
atraiu o escultor pela “sua beleza quase 
arcaica”. No seu interior encontrou reminis-
cências da arquitetura religiosa de Nápoles 
o que, nas suas palavras, “é extraordinário  
e prova como Lisboa sempre foi uma cidade  
aberta ao Atlântico, mas também ao mundo 
mediterrânico”. 

Arte Por 
São Cristóvão

A exposição integra o projeto do orça-
mento Participativo de Lisboa Arte por 
São Cristóvão (www.arteporsaocristo-
vao.org) que tem por objetivo promover 
a Igreja de são Cristóvão na Mouraria e 
o seu património tendo em vista a anga-
riação de apoios para o seu restauro. É 
desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Lisboa e pela Paróquia de são Cristóvão 
e são Lourenço em parceria com enti-
dades públicas e privadas, assim como 
associações e projetos locais.
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4 junho
Noite da 

Literatura 
Europeia 2016

Carmo / Trindade,  
19h00 às 24h00  

 
organizada pela EUNIC Portugal, uma rede 
de institutos culturais europeus sediados 
em Lisboa e pelas embaixadas representati-
vas, a Noite da Literatura Europeia decorre 
em vários espaços emblemáticos da zona 
do Carmo/Trindade.

Durante este serão, terão lugar leituras 
de excertos de obras de 10 escritores euro-
peus, por 14 atores portugueses. As ses-
sões, de entrada livre, têm a duração de 10 
a 15 minutos e repetem-se de meia em meia 
hora, para o público poder assistir a todas 
as sessões nos diversos espaços da Noite 
da Literatura Europeia.

Nesta 4.ª edição da noite mais literária 
de Lisboa, há prosa e poesia para todos 
os gostos. Estão contemplados autores de 
países como a Alemanha, Áustria, Espanha, 
França, Finlândia, Grécia, Itália, República 
Checa, Roménia e, claro, Portugal – que 
será representado pelo romance As Primei-
ras Coisas, de bruno Vieira do Amaral, com 
a descoberta do bairro Amélia e dos seus 
habitantes, um mundo onde cabe toda  
a humanidade.  

11 junho
“Se te queres 

matar, porque 
não te queres 

matar?”
Casa Fernando Pessoa

Visita Áudio-Teatro 
Disponível em português / Em formato áudio/MP3  

5€ (com descontos)   
Sem marcação

Uma visita criada por Miguel simões e  
suzana branco, em formato de áudio-teatro,  
a partir da correspondência entre Pessoa  
e sá-Carneiro.

11 junho
Amor + Pessoa

Casa Fernando Pessoa, 15h00 
Visita temática 

5€ (com descontos)  
Marcação prévia / Lotação limitada

Amor + Pessoa encoraja os visitantes a co-
nhecer Fernando Pessoa e o espaço, lugar 
e importância do Amor nas suas múltiplas 
dimensões e vidas.

13 junho
Fernando Pessoa 

nasceu há  
128 anos

Casa Fernando Pessoa 
Entrada livre

Ao longo do dia, a visita à Casa Fernando Pessoa  
tem redução de 50%

Em dia de aniversário, um programa alar-
gado: um recital e uma oficina para os mais 
pequenos à tarde; o concerto de sofia 
Vitória ao fim do dia.

Programa
15h20 
Pessoa: uma sinfonia, um recital, para famílias, 
de Ana sofia Paiva com otto Pereira (violino)  
e Raquel Reis (violoncelo). 
16h30 
Música... que sei eu de mim? oficina de po-
esia, musicalidade e oralidade para famílias 
e crianças a partir dos 6 anos, com Ana sofia 
Paiva.
19h00
Concerto de apresentação do projeto ECHos 
de sofia Vitória, um trabalho que parte dos 
textos em inglês de Fernando Pessoa.

18 junho
Sem casas não 
haveria ruas
Pequenas grandes 

histórias
Casa Fernando Pessoa, 18h30  

Entrada livre  

Uma sessão dedicada às micronarrativas. 
Ana Lúcia Palminha e Maria Côrte interpre-
tarão microtextos de teor narrativo desde 
a Antiguidade até hoje, incluindo alguns de 
autores portugueses.

o programa Sem casas não haveria ruas, 
leituras e contos resulta de uma parceria 
entre a Casa Fernando Pessoa, a Fundação 
José saramago e a boCA.

Lisboa, cidade literária
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8 junho
Lançamento  

do Guia Ler e Ver 
Lisboa 

Lançamento no Auditório  
Central da Feira do Livro,  
Parque Eduardo VII, 18h30

Inauguração da exposição  
na Galeria Abysmo, 21h00

Rua da Horta Seca, n. 40, R/C 

Nestas festas vai poder passear por Lisboa 
com o seu autor preferido.

Para comemorar os seus 20 anos,  
a EGEAC desafiou 20 escritores e outros 
tantos ilustradores para criar um “Guia: Ler 
e Ver Lisboa”. Com total liberdade artísti-
ca, os 40 autores percorreram a cidade de 
cima a baixo, parando onde lhes apeteceu  
e onde encontravam um cheiro a cultura.
Uma ideia original de Patrícia Portela e 
Afonso Cruz que, com vários cúmplices, 
vão ajudar a lançar este Guia na Feira  
do Livro, no dia 8 de junho. 

No mesmo dia, às 21h00, uma exposição 
com as ilustrações do guia será inaugura-
da na Galeria Abysmo. Durante as Festas, 
duetos de autores e ilustradores do guia Ler 
e Ver propõem itinerários pelas suas Lisbo-
as prediletas, numa conversa andada pelas 
ruas da cidade. No site das Festas encontra 
toda a informação para poder passear com 
o seu autor preferido.

www.festasdelisboa.com

Ilustração retirada do Guia Ler e Ver © Gonçalo Viana

Se tivesses de definir Lisboa numa frase 
(ou palavra), qual seria?

Minha olisseia.
Qual a tua primeira memória das Festas 
de Lisboa?

Uma senhora a cozinhar em casa, no seu rés 
do chão e a vender sardinhas no pão pela 
janela.

Aquele lugar de Lisboa de que nunca  
te fartas?

A Rua do Alecrim com aquele Tejo imenso  
ao fundo.

O que é que te inspira?
os acidentes geográficos e as constantes 
peripécias em que se tropeça em Lisboa.

O que é que não vais perder nas Festas 
de Lisboa deste ano?

As conversas soltas nas ruas cheias de gente.

Patrícia Portela
Co-autora do Guia Ler e Ver Lisboa,  

a ser lançado no dia 8 de junho,  
na Feira do Livro. 
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16, 17, 18, 23, 24 e 25 junho 

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina 

Entrada livre
M/3

Textos Dulce Maria Cardoso, Jorge Palinhos e Sandro William Junqueira Co-criadores e Intérpretes Cláudia 
Andrade, Cláudia Gaiolas, Custódia Gallego, Flávia Gusmão, Leonor Cabral, Maria Ana Filipe, Marta Cerqueira, 

Mónica Calle, Sílvia Figueiredo Produção executiva Clara Antunes Direção artística Giacomo Scalisi

Queremos dar a 
conhecer a baixa 
lisboeta e as suas 
lojas centenárias 
como um lugar 
de história e 
de memória, 
mas também, e 
sobretudo, como 
um lugar vivo com 
um futuro possível, 
uma identidade 
própria desta 
cidade que não 
pode desaparecer.
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16 junho
13h, 13h30, 14h
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Franjarte, 
Hospital de bonecas
17h, 17h30, 18h
Marques e sequeira 
Lda
17h30, 18h, 18h30
barbearia oliveira, 
Primeira Casa  
das bandeiras,   
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino

17 junho
13h, 13h30, 14h
barbearia oliveira, 
Primeira Casa  
das bandeiras,  
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino
17h, 17h30, 18h
Marques e sequeira 
Lda
17h30, 18h, 18h30
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Franjarte, 
Hospital de bonecas
21h, 21h30, 22h
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, barbearia 
oliveira, Primeira 
Casa das bandeiras, 
Hospital de 
bonecas, Ginjinha 
sem Rival  
e Eduardino

18 junho
11h30, 12h, 12h30
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Franjarte, 
Hospital de bonecas
16h30, 17h, 17h30
barbearia oliveira, 
Primeira Casa  
das bandeiras,  
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino

23 junho
13h, 13h30, 14h
Primeira Casa  
das bandeiras,  
barbearia oliveira, 
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino
17h, 17h30, 18h
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Hospital de 
bonecas, Franjarte, 
Marques e sequeira 
Lda

24 junho
13h, 13h30, 14h
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Hospital de 
bonecas, Franjarte
17h, 17h30, 18h
Marques e sequeira 
Lda
17h30, 18h, 18h30
Primeira Casa das 
bandeiras, barbearia 
oliveira, A. Molder 
Filatelia, Ginjinha 
sem Rival  
e Eduardino
21h, 21h30, 22h
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Primeira 
Casa das bandeiras,  
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino

25 junho
11h30, 12h, 12h30
barbearia oliveira, 
Primeira Casa  
das bandeiras,  
A. Molder Filatelia, 
Ginjinha sem Rival  
e Eduardino
16h30, 17h, 17h30
Retrosaria bijou, 
Retrosaria Arqui 
Chique, Franjarte, 
Hospital de bonecas

não faça cenas: as festas têm o papel principal!

Em sete anos de vida do projeto no mesmo 
território, o Teatro das Compras assistiu 
a importantes transformações. se na sua 
génese era crucial trazer pessoas à baixa, 
então deserta, hoje em dia torna-se pre-
mente consciencializar para a necessidade 
de preservação da identidade deste lugar.  

o Teatro das Compras apresenta espetá-
culos de curta duração no interior de lojas 
antigas da baixa pombalina, convocando 
o público a (re)descobrir estes espaços e 
aqui criar novas memórias. Um convite para 
explorar, através da arte, a baixa de Lisboa  
e as suas lojas centenárias, transformadas 
em pequenos teatros e habitadas por ato-
res e bailarinos. 

Para cada loja, é convidado um autor, 
que após um trabalho de pesquisa no local, 
imagina uma ficção criada a partir das 
memórias deste lugar, da sua identidade 
histórica, cultural e comercial.  

o público circula entre as várias lojas, 
onde decorrem em simultâneo peças com 
duração média de 20 minutos e através 
destas montras é convidado a espreitar  
e viver um pouco da história da cidade  
de Lisboa. Um acontecimento especial  
num lugar do quotidiano. 

A VIII edição do Teatro das Compras apre-
senta um elenco inteiramente estreante. 
Coube a Dulce Maria Cardoso, Jorge Pali-
nhos e sandro William Junqueira escrever 
a partir dos universos de nove lojas (quatro 
das quais por descobrir pelo público), para 
um elenco integralmente feminino, com-
posto por nove atrizes: Cláudia Andrade, 
Cláudia Gaiolas, Custódia Gallego, Flávia 
Gusmão, Leonor Cabral, Maria Ana Filipe, 
Marta Cerqueira, Mónica Calle e sílvia 
Figueiredo. 

Retrosaria Bijou
Cláudia Andrade e Leonor Cabral
 
Retrosaria Arqui Chique
Cláudia Gaiolas e Leonor Cabral
 
Barbearia Oliveira
Cláudia Gaiolas e Custódia Gallego

Franjarte
Maria Ana Filipe

Primeira Casa das Bandeiras
Maria Ana Filipe e Flávia Gusmão

Marques e Sequeira Lda
Marta Cerqueira

Hospital de Bonecas
Mónica Calle

A. Molder Filatelia
Mónica Calle e Leonor Cabral 
 
Ginjinha sem Rival e Eduardino
sílvia Figueiredo

Autores Convidados

Dulce Maria Cardoso (Trás-os-Montes, 
1964) publicou em 2001 o seu romance  
de estreia, Campo de Sangue, escrito  
na sequência de uma bolsa de criação 
literária do Ministério da Cultura. Desde 
então, publicou os romances Os Meus 
Sentimentos (2005), e O Chão dos Pardais 
(2009). Uma antologia de contos, Até 
Nós, foi publicada em 2008. A sua obra 
encontra-se traduzida em várias línguas, 
está publicada em duas dezenas de 
países (nomeadamente brasil, Argentina, 
França, Itália e Holanda) e é estudada em 
diversas universidades. Estão em curso 
propostas de adaptação cinematográfica 
de alguns dos seus contos e romances. 
Em 2012, recebeu do estado francês a 
condecoração de Cavaleira da ordem  
das Artes e Letras. 

Jorge Palinhos é autor de várias peças de 
teatro publicadas e apresentadas em  
Portugal, brasil, Espanha, França, Holanda,  
bélgica e Alemanha. Foi premiado com 
o Prémio Miguel Rovisco 2003, o Prémio 
Manuel-Deniz Jacinto 2007, e foi finalista 
do Prémio António José da silva em 2011. 
Colaborou com várias companhias de 
teatro por todo o país. Foi dramaturgo  
e dramaturgista convidado na Capital  
Europeia da Cultura Guimarães 2012.  
Publicou peças de teatro e contos em 
várias antologias e publicações periódicas 
e a coletânea de contos Histórias Sem 
Jardins. 
É editor da revista Drama, da Associação 
Portuguesa de Argumentistas e  
Dramaturgos, cronista do Porto24  
e membro da direção da Plateia.

Sandro William Junqueira nasceu em 
1974. Num país que já não existe. E é um 
músico falhado. Com onze anos apanhou  
varicela e começou a ler. Ainda não 
parou. Trabalha regularmente em teatro, 
como ator e encenador. 
Publicou O Caderno do Algoz (Caminho, 
 2009), Um Piano para Cavalos Altos 
(Caminho e Leya brasil, 2012), No Céu não 
há Limões (Caminho, 2014), e A Cantora 
Deitada (Caminho, 2015).  
É autor do texto Os Anjos Tossem Assim  
in PANos, Culturgest (2014).  
No mesmo ano, contibuiu com um conto 
para a revista GRANTA (2014). 
Em 2012, foi considerado um dos escrito-
res para o futuro pelo semanário Expresso.

Lojas
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11 junho
55 de Radouan 

Mriziga
Alkantara Festival 
Jardim do Torel, 19h00

Depois de se apresentar no são Luiz Teatro 
Municipal e numa parceria com o Festival 
Alkantara, apresentamos 55, como os 55 
minutos de um espetáculo de arquitetura 
construído a partir do número cinco e das 
medidas do corpo do bailarino. Primei-
ra criação de Radouan Mriziga, 55 é um 
exemplo perfeito da forma como o bailari-
no e coreógrafo nascido em Marraquexe, 
formado pela P.A.R.T.s., transformou as 
influências híbridas da sua dança numa 
linguagem única e pessoal, situada algures 
entre a sobriedade e a sensualidade, entre 
a conceptualização e a sicalidade, entre  
o estrutural e o sentimental. 

Mriziga usa o próprio corpo para criar 
um padrão no chão. Um padrão cujos con-
tornos surgem inevitavelmente da relação 
entre a anatomia e o espaço. Mas aqui a 
concepção racionalista de que less is more 
não é incompatível com o deleite estético  
e emocional associado ao ornamento. 

2 a 12 junho
Eu Sou 

Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30 (quinta  
a sábado), 17h00 (domingo) 

 12 € bilhete normal 
10 € bilhete para grupos, estudantes,  

profissionais de espectáculos 

Um espetáculo sobre a banalidade do 
mal, que coloca em confronto o princípio 
universal dos Direitos Humanos com as 
sociedades da violência, abordando ques-
tões como os atentados aos Direitos Hu-
manos em contexto de conflitos armados, 
a ameaça do terrorismo, as grandes crises 
humanitárias, abordando, nomeadamente, 
as tragédias no mediterrâneo e os direitos 
de cidadania dos refugiados, entre outras 
temáticas.

Faustin Linyekula convoca várias 
disciplinas artísticas ao serviço 
de uma obra que louva a beleza 
do país onde nasceu, mas que 
também não hesita no momento  
de expor as suas debilidades.

© Andreas Etter
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17 junho
Faustin  

Linyekula
Terraços do Carmo, 19h00

M/6

Faustin Linyekula, bailarino e coreógrafo 
convidado da bienal Artista na Cidade 
2016, propõe uma noite musical-dançante, 
entre a performance e o concerto, em cola-
boração com músicos, DJs e bailarinos  
da cidade num sítio único: os Terraços  
do Carmo. 

o momento será acompanhado pela 
performance Parlement Debout, do co-
reógrafo congolês Papy Ebotani, artista 
associado dos studios Kabako de Faustin 
Linyekula, com vários artistas associados 
da cidade.

19 junho
Le Cargo 

Bairro do Padre Cruz, 18h00
M/6

Durante a preparação do programa Artis-
ta na Cidade 2016, o coreógrafo Faustin 
Linyekula exprimiu a vontade de apresen-
tar o seu trabalho a públicos dos bairros 
limítrofes da região da Grande Lisboa. 
Depois das apresentações memoráveis de 
Le Cargo na Cova da Moura e no Vale da 
Amoreira, este solo será apresentado numa 
praça do bairro Padre Cruz, em Carnide.

Nesta viagem em direção a si próprio, 
Linyekula embarca num comboio que dei-
xou de existir, cujos trilhos foram engolidos 
pela floresta. Procura o que desapareceu, 
dança o que foi proibido pela nova época, 
pelo Deus dos Milagres. Encontra o bateris-
ta mestre que desistiu do ritmo e se tornou 
pastor. 

Espetáculo realizado no âmbito de MURo, Festival de Arte 
Urbana Lx_2016 – iniciativa co-organizada pelo Departa-
mento de Património Cultural da Câmara Municipal de 
Lisboa, através de: Galeria de Arte Urbana, Teatro Maria 
Matos, EGEAC e Junta de Freguesia de Carnide.

Coreografia e interpretação: Faustin Linyekula 
Música: Flamme Kapaya e obilo drummers
Produção: studios Kabako e Virginie Dupray
Coprodução: Centre National de la Danse 
Apoio: DRAC Ile-de-France, Ministério da Cultura  
e da Comunicação de França 

Artista na Cidade
Faustin Linyekula

Dois espetáculos do Artista 
na Cidade, ao ar livre e com 
entrada gratuita. 

Além dos dias 17 e 19,  
Faustin Linyekula apresenta-
-se, durante o mês de junho, 
na Culturgest, no são Luiz 
Teatro Municipal e no Teatro 
Nacional D. Maria. 

www.artistanacidade.com

1 e 2 junho
Culturgest /  
Alkantara Festival
sur les traces  
de Dinozord 

4 e 5 junho 
São Luiz Teatro  
Municipal,  
Sala Principal /  
Alkantara Festival
The Dialogue series: 
IV. Moya

22 a 26 junho 
Teatro Nacional  
D. Maria II 
Voz Alta, Festival  
de Leituras Encenadas

Parceiros Bienal  
Artista na Cidade

Alkantara
Centro Cultural de belém 
Companhia Nacional de bailado
Culturgest
Festas de Lisboa 
Fundação Calouste Gulbenkian
Maria Matos Teatro Municipal
são Luiz Teatro Municipal
Teatro Nacional D. Maria II 
Temps d’ Images Lisboa

Lisboa acolhe o artista congolês Faustin Linyekula durante  
o ano de 2016, no âmbito da Bienal Artista na Cidade.  

Este projeto tem como objetivo dinamizar colaborações entre 
o artista convidado e entidades e artistas locais.

não faça cenas: as festas têm o papel principal!



junho

1
quarta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Sons d’ Água
Reservatório da Mãe 

D’ Água das Amoreiras, 
19h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

Lusitango 
Voz do Operário

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

2
quinta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

Lusitango 
Voz do Operário

Open Night
Av. Guerra Junqueiro,  

Praça de Londres  
e Av. de Roma,  
19h00 às 24h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

3
sexta

Exibição das  
Marchas Populares 
MEO Arena, 21h30

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Arraial dos  
Navegantes

Parque das Nações

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Deolinda
Armazéns do Chiado, 

19h30

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

Lusitango 
Voz do Operário

W-MANPOWER
Rua Poço dos Negros,  

do nº 13 ao nº 175,  
Rua das Gaivotas,  
19h00 às 24h00

Chiflón, El Silencio Del 
Carbón Silencio Blanco

Museu da Marioneta,  
21H30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

4
sábado

Exibição das  
Marchas Populares 
MEO Arena, 21h30

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Arraial dos  
Navegantes

Parque das Nações

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Piano Extraordinário 
O’culto da Ajuda, 21h30

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Exposição coletiva 
Tronos de  

Santo António 
Vários espaços

Corrida de  
Santo António 

Rossio e zona ribeirinha, 
21h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Noite da Literatura 
Europeia 2016

Carmo / Trindade,  
19h00 às 24h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

Lusitango 
Voz do Operário

Tenho um amigo 
imaginário!

Casa Fernando Pessoa, 
15h30

Chiflón, El Silencio Del 
Carbón Silencio Blanco

Museu da Marioneta,  
16h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Olisipíadas 
Estádio Universitário  

de Lisboa

5
domingo

Exibição das  
Marchas Populares 
MEO Arena, 21h30

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Arraial dos  
Navegantes

Parque das Nações

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Out Jazz 
Tapada das  

Necessidades, 17h00

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Exposição coletiva 
Tronos de  

Santo António 
Vários espaços

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 17h00

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

Lusitango 
Voz do Operário

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Olisipíadas 
Estádio Universitário  

de Lisboa

Corrida do Oriente 
Parque das Nações,  

10h00

6
segunda

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Atlantic Swing Festival
Time Out Market Lisboa

7
terça

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro de Santo 

Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

8
quarta

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

 



Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Lançamento  
do guia Ler e Ver 

Auditório Central da 
Feira do Livro, Parque 

Eduardo VII, 18h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

9
quinta

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Regata Sails of Lisbon
Rio Tejo, 19h00

10
sexta

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Deixem o Pimba em Paz
Terreiro do Paço, 22h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

11
sábado

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado, 10h00 

às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Piano Extraordinário 
O’culto da Ajuda, 21h30

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro de Santo 

Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

“Se te queres matar, 
porque não te queres 

matar?”
Casa Fernando Pessoa

Amor + Pessoa
Casa Fernando Pessoa, 

15h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 21h30

55 de Radouan Mriziga 
Jardim do Torel, 19h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

12
domingo

Desfile das  
Marchas Populares

Avenida da Liberdade, 
21h00

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado, 10h00 

às 18h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Out Jazz 
Tapada das  

Necessidades, 17h00

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Casamentos  
de Santo António

Sé/Paços do Concelho

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Eu Sou Mediterrâneo
Teatro Turim, 17h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

13
segunda

Arraial Vila Berta
Vila Berta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Armazéns  
do Chiado ao Encontro 
das Festas de Lisboa 

Fotografias com  
o Santo António

Armazéns do Chiado

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro de Santo 

Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Procissão 
Santo António

Igreja de Santo António, 
17h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Fernando Pessoa 
nasceu há 128 anos!
Casa Fernando Pessoa

Vieira da Silva  
em Festa!

Museu Arpad Szenes – 
Vieira da Silva,  
10h00 às 20h00

14
terça

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Pavilhão
Miradouro  

de Santo Amaro

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

15
quarta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Sons d’ Água
Reservatório da Mãe 

D’ Água das Amoreiras, 
19h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Salão Piolho 
Vários locais

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

16
quinta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Fado no Castelo 
Castelo de São Jorge, 

22h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

Salão Piolho 
Vários locais

Bonecos de Santo Aleixo
Museu da Marioneta, 

21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta



17
sexta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Fado no Castelo 
Castelo de S. Jorge, 

22h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Arquivo Sonoro Digital
Museu do Fado, 12h00

Faz Música 
Vários locais

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

Faustin Linyekula
Terraços do Carmo, 

19h00

Salão Piolho 
Vários locais

Monstros do Ano
Cinema São Jorge, 

21H30

Ludopolis 
Jardim do Campo 

Grande

Bonecos de Santo Aleixo
Museu da Marioneta, 

21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

18
sábado

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Fado no Castelo 
Castelo de S. Jorge, 

22h00

Somos Fado 
Museu do Fado, 10h00 

às 18h00

Alameda POP 
Amor Electro 

Alameda da Universidade 
de Lisboa, 22h00

Faz Música 
Vários locais

Piano Extraordinário 
O’culto da Ajuda, 21h30

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Sem casas não  
haveria ruas

Casa Fernando Pessoa, 
18h30

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

Salão Piolho 
Vários locais

AniComics 
Fórum Lisboa, 10h30

DiverCidade
Ribeira das Naus

Festa do Japão 
 Rossio dos Olivais,  
Parque das Nações, 

16h00 às 22h00

Ludopolis 
Jardim do Campo 

Grande

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Dia da Marinha do Tejo  
Cais das Colunas, 10h00

19
domingo

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Sons d’ Água
Reservatório da Mãe 

D’ Água das Amoreiras, 
19h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Alameda POP 
David Carreira 

Alameda da Universidade 
de Lisboa, 19h00

Faz Música 
Vários locais

Out Jazz 
Tapada das  

Necessidades, 17h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Le Cargo 
Bairro do Padre Cruz, 

18h00

AniComics 
Fórum Lisboa, 10h30

DiverCidade
Ribeira das Naus

Ludopolis 
Jardim do Campo 

Grande

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

20
segunda

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

DiverCidade
Ribeira das Naus

21
terça

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

DiverCidade
Ribeira das Naus

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

22
quarta

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Miratron 
Miradouro do Monte 

Agudo, 21h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

DiverCidade
Ribeira das Naus

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

23
quinta

Grande Arraial  
de Benfica 

Alameda Padre  
Álvaro Proença

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 às 24h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

New York Motorcycle 
Film Festival 

Cinema São Jorge, 21h30

DiverCidade
Ribeira das Naus

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

24
sexta

O Arraial do Kiko  
e do Oliveira

Jardim do Príncipe Real, 
17h30

Grande Arraial  
de Benfica 

Alameda Padre  
Álvaro Proença

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria



A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

New York Motorcycle 
Film Festival 

Cinema São Jorge, 21h30

Festival de Coros  
de Verão

Belém

DiverCidade
Ribeira das Naus

Queixa-te 
Museu da Marioneta, 

21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

25
sábado

Grande Arraial  
de Benfica 

Alameda Padre  
Álvaro Proença

Arraial Lisboa Pride 
Terreiro do Paço,  

16h00 às 4h00

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Piano Extraordinário 
O’culto da Ajuda, 21h30

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,  
10h00 às 19h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Teatro das Compras
Lojas da Baixa Pombalina

New York Motorcycle 
Film Festival 

Cinema São Jorge, 21h30

Festival de Coros  
de Verão

Belém

Festival Com’Paço 
Rossio, Largo do 

Intendente e Jardim  
da Estrela

DiverCidade
Ribeira das Naus

Lisbon Maker Faire 
Pavilhão do 

Conhecimento,  
Parque das Nações,  

11h00 às 20h00

Festa Indiana
Jardim Quinta da Nossa 

Senhora de Paz,  
18h00 às 21h00

Queixa-te 
Museu da Marioneta, 

21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Torneio de Petanca 
Mata da Madre de Deus,  

Largo da Madre Deus

26
domingo

Grande Arraial  
de Benfica 

Alameda Padre  
Álvaro Proença

Santo António  
em Alvalade

Praça de Alvalade,  
12h00 à 1h00

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Out Jazz 
Tapada das  

Necessidades, 17h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,  
10h00 às 19h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

New York Motorcycle 
Film Festival 

Cinema São Jorge, 17h00

Festival de Coros  
de Verão

Belém

DiverCidade
Ribeira das Naus

Lisbon Maker Faire 
Pavilhão do 

Conhecimento,  
Parque das Nações,  

11h00 às 18h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

27
segunda

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,  
10h00 às 19h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Festival de Coros  
de Verão

Belém

28
terça

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,   
10h00 às 19h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

29
quarta

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,  
10h00 às 19h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

 

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

30
quinta

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Fonte em Festa
Fonte Monumental da  

Praça do Império, 21h00

Fora do Padrão. 
Lembranças da 

Exposição de 1940
Padrão dos 

Descobrimentos,  
10h00 às 19h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

CineConchas 
Quinta das Conchas, 

21h45

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Festival Silêncio
Cais do Sodré

julho

1
sexta

Somos Fado 
Museu do Fado,  
10h00 às 18h00

Criar Lisboa – Escópio 
Miradouro do Largo das  
Necessidades, 11h00 às 
13h00 e 16h00 às 22h00

Sombras, máscaras e 
títeres da coleção do 
Museu da Marioneta

Galeria do Torreão 
Nascente da Cordoaria, 

10h00 às 18h00

Cidade Sombra
Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria

A devorar o contíguo 
Galeria Quadrum,  

10h00 às 13h00  
e 14h00 às 18h00

Mise en abyme
Galeria Pavilhão Branco, 

10h00 às 18h00

Arte por São Cristóvão
Igreja de São Cristóvão, 

10h00 às 18h00

Santo António 
– de Popular a 

Contemporâneo 
Espaço A Arte da Terra,  

11h00 às 20h00

CineConchas 
Quinta das Conchas, 

21h45

Samapada 
Auditório da Biblioteca  
Orlando Ribeiro, 21h30

Contos por um Fio
Museu da Marioneta

Globaile 
Jardim da Torre  

de Belém, 
17h00 às 24h00

Festival Silêncio
Cais do Sodré
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23 a 26 junho
New York 

Motorcycle Film 
Festival 

Cinema São Jorge, 21h30 (quinta 
a sábado), 17h00 (domingo) 

A mota sempre esteve associada a liberda-
de, aventura e viagens, temas que sempre 
inspiraram cineastas. Atualmente assisti-
mos a um boom criativo centrado na cultu-
ra das motas um pouco por todo o mundo.  
Há cada vez mais viajantes de mota que re-
gistam os seus diários de viagem em vídeo 
e se tornam cineastas amadores.

Mas há também um crescendo de   
filmes sobre pilotos, construtores, amantes  
e viajantes em duas rodas.

A proposta é criar um espaço onde se 
possam ver, discutir e celebrar esses fil-
mes, onde se possa reunir quem inspira, 
quem produz, quem realiza, quem protago-
niza e quem vê esses filmes. Esta ideia nas-
ce da vontade de conjugar duas paixões: o 
cinema e as motas, e foi inspirada pelo New 
York Motorcycle Film Festival. 

Venha ver cinema à boleia deste festival, 
que promete dar gás à Avenida da Liberdade! 

15 a 18 junho
Salão Piolho 

Vários locais 

Uma igreja, um salão nobre, um armazém 
de revenda ou um convento são alguns dos 
lugares que o salão Piolho devolverá aos 
lisboetas, em quatro dias que nos farão re-
viver espaços outrora destinados à exibição 
cinematográfica do início do séc. XX. Com 
a exibição de grandes clássicos do cinema 
português e internacional,  deixamo-nos  
levar  pela  imaginação, esquecendo o quo-
tidiano. 

Encerramos esta empreitada com a co-
memoração dos 120 anos da primeira exibi-
ção de cinema em Portugal, que aconteceu 
no dia 18 de Junho de 1896, e oferecemos 
à cidade e às Festas de Lisboa um filme-
-concerto no Largo  de  Intendente.  
será exibido o filme “o  Circo”, de  Charles 
Chaplin, acompanhado ao vivo ao piano 
pelo músico Filipe Raposo. 

Quatro dias para viajarmos no tempo  
e redescobrirmos a magia da sétima arte!

15 Junho
Cinema S. Jorge 
19h
Apresentação oficial  
Cine Esperança / 
Convento das  
Bernardas – Museu 
da Marioneta
21h30 
 “Aniki bobo” de 
Manoel de oliveira 
(1942) 
   
16 Junho
Chiado Terrasse / 
Consulado Geral 
do Brasil
19h 
“13 cadeiras” de 
Franz Eichhorn 
(1957) 
Max Cine / Igreja 
de S. João Evange-
lista
21h30
“A Paixão de Joana 
d’Arc” de Carl 
Dreyer (1928) 
   
17 Junho 
19h
sessão surpresa – 
Encontro no Largo 
da Graça a partir 
das 18h00 
Salão Lisboa /  
Martim Moniz
22h00
sessão ao ar livre 
“serenata à Chuva” 
de stanley Donen, 
Gene Kelly (1952) 
 

18 Junho 
15h
Visita Guiada 
“Animatógrafos há 
muitos” com Paula 
Gomes Magalhães – 
inscrição prévia 
Rocio Palace /  
Ordem dos  
Advogados
19h 
“Confesso!” de 
Alfred Hitchcock 
(1953) 
Real Colyseu de 
Lisboa – Garagem 
Liz / Largo  
do Intendente
A partir das 21h30
o Cinema em Portu-
gal faz 120 anos! – 
Projeção vídeo 
22h30 
Filme-Concerto de 
encerramento com 
Filipe Raposo e pro-
jeção do filme  
“o Circo” (1928) de 
Charles Chaplin  
 
 
Preços 
Público em Geral: 3€ 
/ Associados INATEL: 
gratuito* 
*Cada cartão de associa-
do permite a aquisição de 
dois bilhetes gratuitos
bilhetes à venda a partir 
de 6 de junho nas Lojas 
INATEL e sede e nos 
locais do espetáculo até 
1h antes, exceto para as 
sessões de dia 17  (22h) e 
de dia 18 (22h30), que são 
de entrada livre. 

Visita Guiada 
Público em Geral/Asso-
ciados INATEL: 1€  
Todas as sessões sujeitas 
à lotação do espaço  
sessões ao ar livre 
sujeitas às condições 
climatéricas 

www.inatel.pt
tel: 210 027 150/48
cultura@inatel.pt

O Circo, Charlie Chaplin
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30 junho
Mustang 
de Deniz Gamze 
Ergüven 
(drama, 97 min., M/14)

1 julho
007 Spectre 
de sam Mendes
(drama, 148 min., M/12) 

2 julho
Big Hero 6 
de Don Hall  
e Chris Williams
(animação, 102 min., M/6)

7 julho 
Táxi 
de Jafar Panahi
(comédia/drama,  
82 min., M/12)

8 julho
Quarto 
de Lenny Abrahamson
(drama, 118 min. M/14)

9 julho 
Perdido em Marte 
de Ridley scott
(aventura/drama/ ficção 
científica, 144 min., M/12)

14 julho
Truman 
de Cesc Gay
(comédia/drama,  
108 min. M/14)

15 julho
A Queda de Wall 
Street 
de Adam Mckay
(biografia / comédia /  
drama, 130 min. M/12)

16 julho 
Zootrópolis 
de byron Howard, 
Rich Moore  
e Jared bush
(animação, 108 min, M/6)

17 junho
Monstros do Ano

Cinema São Jorge, sala Manoel 
de Oliveira, 21h30

10€

os Monstros do Ano são uma cerimónia 
que visa distinguir os momentos mais sin-
gulares, bizarros e inclassificáveis do ano. 

A própria cerimónia é inclassificável, a 
tal ponto que algumas das categorias e os 
seus vencedores são decididos pelo público 
no momento. 

A apresentação é de Fernando Alvim e 
Xana Alves e, entre outros convidados, es-
tão já assegurados os nomes do deputado 
madeirense José Manuel Coelho e a atua-
ção dos bro-x. 

30 junho a 16 julho 
CineConchas 

Quinta das Conchas, 21h45  
Entrada livre

Entre 30 de junho e 16 de julho, nos jardins 
da Quinta das Conchas volta a ter lugar 
o CineConchas. Três fins de semana de 
cinema, de quinta a sábado, com entrada 
grátis. Na sua 9.ª edição, o maior  e  mais  
popular  ciclo  de  cinema  ao  ar  livre  do  
país  volta  a  combinar  vários géneros  e  
cinematografias  mundiais,  num  convívio  
que  celebra o gosto pela sétima arte.

www.cineconchas.pt
www.facebook.com/cineconchas 

Promotor: Centro social da Musgueira
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24 a 27 junho

Festival Coros  
de Verão

CCB, Mosteiro dos Jerónimos, Pavilhão das Galeotas e Jardim Vasco da Gama (Belém)
M/6

Nesta edição, o Festival atinge a matu-
ridade como o maior e mais importante 
evento do género realizado em Portugal. 
Continua comprometido não só com  
a qualidade e alto nível da competição,  
mas também com a missão de promover 
um intenso intercâmbio de ideias, técni-
cas e interpretações corais entre forma-
ções de todo o mundo. 

Nesta linha, os coros participantes 
irão atuar conjuntamente sob a lideran-
ça de cinco diretores corais de renome 
mundial, oriundos de quatro continentes 
– Eugene Rogers (UsA), Maris sirmais 
(Letónia), Lim Ai Hooi (singapura), Jorge 
Córdoba (México) e Pedro Teixeira (Por-
tugal) – que juntos acrescentarão novos 
horizontes ao evento.

o concerto de abertura leva ao Grande 
Auditório do CCb a orquestra sinfónica 
da EsML, o Coro sinfónico da EsML, o 
Coro Regina Coeli de Lisboa e o Emotion 
Voices, numa soma que se traduzirá em 
cerca de 200 participantes em palco.

No dia 25, destacamos o concerto nos 
Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, 
com o Coro Gulbenkian, que apresenta 
um programa dedicado à poesia ibérica.  

o último dia do Festival é dedicado ao 
intercâmbio entre os coros participantes. 
Este ano, o coro convidado será o Musai-
co do Conservatório Nacional. Estes são 
motivos mais do que suficientes para fa-
zermos desta edição uma aventura coral 
inesquecível, não só para os participan-
tes, mas também para o público em geral.  
sejam bem aparecidos!

Co-organização: EGEAC e sourcewerkz. Co-produção: CCb. Parceria: Mosteiro dos Jerónimos / Museu de Marinha / Fundação Calouste Gulbenkian
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24 junho

Concerto  
de Abertura 
Grande Auditório 
CCb, 21h
M/6, bilhetes: 12€ / 
Galerias: 6€;  
Duração: 1h10,  
com intervalo

Coro sinfónico da 
Escola superior de 
Música de Lisboa

Emotion Voices
Coro Regina Coeli 

de Lisboa
orquestra sinfónica 

da Escola superior 
de Música de 
Lisboa

solistas: Inês Lopes, 
soprano; Joana 
Nascimento, alto;
João Rodrigues, 
tenor; Manuel 
Rebelo, barítono;
Paulo Lourenço, 
direção

25 junho

Competição  
Internacional  
de Coros
Peq. Auditório CCb
1ª Sessão
09h30 – 12h
2ª Sessão
14h00 – 16h
3ª Sessão
16h30 – 17h30 
Entrada Livre no limite  
de lugares disponíveis

Coro Gulbenkian

Poesia Ibérica 
 – Música  
Meridionalis 
Mosteiro dos Jeró-
nimos, 21h30
Entrada livre mediante o 
número de lugares dispo-
níveis e com levantamen-
to prévio de bilhetes no 
local a partir das 19h30; 
Duração: 1h00

  
26 junho

Atuação de Grupos 
Corais ao Ar livre 

Caminho Pedonal 
do CCb,  
15h às 16h30
Entrada livre

Jardim Vasco  
da Gama – belém,  
16h às 17h30

 

Peq. Auditório CCb,  
18h às 19h30

Coro Feminino  
do Conservatório 
de Vale do sousa

Coro Juveniz  
Euterpe

Coro Infantil e 
Juvenil do Instituto 
Gregoriano  
de Lisboa

Narkissim
Concentus Nymphae

Museu de Marinha  
Pavilhão das  
Galeotas,  
18h às 19h30 
Entrada livre mediante o 
n.º de lugares disponível

Claustros do  
Mosteiro dos  
Jerónimos, 21h30  
às 23h30 
Entrada livre mediante o 
n.º de lugares disponíveis 
e com levantamento  
prévio de bilhetes, no 
local, a partir das 19h30

27 junho

Concerto  
de Encerramento 
Grande Auditório 
CCb, 19h 
M/6, bilhetes: 8€ / 
Galerias: 4€; 
Duração: 2h,  
sem intervalo

Musaico,  
Coro Convidado

Entrega de Prémios 
Atuação conjunta 
de coros  
participantes
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25 junho

Festival Com’Paço 
IX Festival de 

Bandas de Lisboa 
Rossio, Largo do Intendente e Jardim da Estrela 

Entrada livre
M/6

Parceria: FALsETE, Actividades Pedagógicas, Lda.
Apoios: Infraestruturas de Portugal / RussoMúsica, Lda / Majestic Percussion / Dias, Máquinas de Diversão  / União Filarmónica de A-da-Gorda / bRAGAPARQUEs

Parceiros Institucionais: Escola de Música do Conservatório Nacional / Conservatório Regional de Artes do Montijo / Junta de Freguesia da Estrela /  
Junta de Freguesia de Arroios / Junta de Freguesia de santa Maria Maior

Com inspiração fonética no compasso 
(que em notação musical é “uma forma 
de dividir quantitativamente em grupos 
os sons de uma composição musical”),  
o festival dedicado às bandas filarmóni-
cas chega em 2016 à sua nona edição. 
Tem sido um percurso marcado pela pro-
cura incessante de inovação, aposta na 
formação musical e desenvolvimento  
do género filarmónico. 

Este ano, o festival tem a representa-
ção do arquipélago dos Açores, com a 
participação de uma banda filarmónica 
proveniente da Ilha do Pico, colaboran-
do na profusão de sonoridades múltiplas 
que irão ecoar em vários espaços  
da cidade. A marcha Com’Paço encerra  
o festival no Rossio, que contará com  
o número impressionante de 400 músi-
cos em palco.
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Bandas 
Participantes

Banda da Escola  
de Música da Quinta  
do Picado (Aveiro)

Banda Filarmónica 
da Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Mogadouro 
(Mogadouro / Bragança) 

Banda Musical e  
Artística da Charneca 
(Lisboa);

Sociedade Filarmónica 
Ferreirense (Ferreira 
do Zêzere / Santarém)

Sociedade Filarmónica 
Lira Fraternal 
Calhetense (Ilha do 
Pico / Açores)

Sociedade Filarmónica 
Municipal Redondense 
(Redondo / Évora)

a vida não é um festival, são vários!

Rossio

18h
Sociedade  
Filarmónica  
Municipal  
Redondense 

19h
Banda da Escola  
de Música da  
Quinta do Picado 

21h30
Concerto  
de Encerramento
Banda de  
Jovens Músicos  
Com’Paço’16
Direção:  
Délio Gonçalves
Convidados: Zana 
voz, João Campos 
voz, José Miranda 
piano, Alexandre 
Carvalho baixo 
elétrico

Largo do  
Intendente 

18h
Sociedade  
Filarmónica  
Ferreirense
19h
Banda Filarmónica 
da Associação  
Humanitária  
dos Bombeiros  
Voluntários  
de Mogadouro
 
Jardim da Estrela

18h
Banda Musical  
e Artística  
da Charneca 
19h
Sociedade  
Filarmónica  
Lira Fraternal  
Calhetense

De 20 a 25 de junho 
realiza-se no INATEL 
de oeiras o Workshop 
para Jovens Músicos 
Com’Paço’16 direcionado 
às bandas participantes 
no festival e escolas  
de música parceiras.
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1 a 6 junho
Atlantic Swing 

Festival
Time Out Market Lisboa

Campo Mártires da Pátria, Largo do Intendente,  
Lisboa Ginásio Clube, Praça do Martim Moniz 

Produzido pela swing station, o Atlantic 
swing Festival (AsF) é um evento interna-
cional dedicado à música e danças vintage 
americanas, que em 2016 tem a sétima  
edição. Este evento reúne lindy hoppers  
de todo o mundo para uma animada e va-
riada programação, cujo tema deste ano  
é “Tribute to the Greats”. 

A programação do festival inclui 
workshops de dança Lindy Hop e Vintage 
Jazz, lecionados por conceituados profes-
sores internacionais das danças vintage 
americanas. Para além da componente de 
formação, e por esta ser tradicionalmente 
uma dança social, de encontro de lingua-
gens e partilha, a Swing Station programa 
atividades que promovem a história dos 
“The Greats” e o conceito do Lindy Hop: 
concertos, bailes com DJs, aulas abertas, 
feira de produtos vintage, ida à praia, tour 
pela cidade, concursos de dança, entre 
outras. 

É um fim de semana prolongado e inten-
so, com a contagiante batida do swing na 
ponta dos pés e a participação de centenas 
de músicos e bailarinos de todo o mundo, 
que estarão em Lisboa para seis dias de 
aprendizagem, convívio, música, e dança, 
muita dança.

1 a 5 junho
Lusitango 
Voz do Operário

No mês das Festas de Lisboa, a magia do 
tango invade a cidade do fado com a 14.ª 
edição do Festival Internacional de Tango 
de Lisboa!

Num dos bairros mais típicos da nossa 
cidade, a mítica Voz do operário abre os 
braços para acolher este evento e as cente-
nas de turistas do mundo inteiro que viajam 
para Lisboa pela paixão pelo Tango Argentino!

No espetáculo de abertura, dia 1 junho, 
às 21h – o Tango e o Fado encontram-se em 
Lisboa. Tango, um sentimento que se dan-
ça, e Fado, um sentimento que se canta, 
encontram-se hoje mais próximos que nun-
ca. Ambos consagrados como património 
intangível da Humanidade pela UNEsCo 
juntam-se num espetáculo único com os 
bailarinos de tango argentino convidados 
pelo Festival e acompanhados por uma 
orquestra ao vivo – La de Juan D’Arienzo 
(Argentina)– e, ainda, com os convidados 
especiais Caio Rodriguez (Argentina)  
e Pedro Moutinho (Portugal) acompanhado  
à guitarra e viola.

Durante o Festival, todas as tardes, se-
rão ministrados workshops pelos bailarinos 
e mestres convidados e aulas para todos 
os níveis, inclusivamente para quem nunca 
tenha dado um passo de dança no Tango 
Argentino. 

30 maio a 3 junho
Cinema São Jorge, 19h 
Tango Argentino
Aulas gratuitas de primeiros passos

www.lusitango.com

2 junho
Open Night

Av. Guerra Junqueiro,  
Praça de Londres e Av. de Roma,  

19h00 às 24h00
 

Em junho realiza-se mais uma open Night, 
para animar o comércio local de um dos 
quarteirões mais icónicos da cidade.  
Este ano, o mote é:  “ V amos dar música  
a Lisboa!” 

Mais de 200 lojas vão estar abertas até 
à meia-noite, com descontos especiais, 
lançamento de novos produtos, petiscos 
exclusivos e… muita música ao vivo. 
o bairro da música, numa cidade em festa .

3 junho 
W–MANPOWER

Rua Poço dos Negros,  
do nº 13 ao nº 175, Rua das  
Gaivotas, 19h00 às 24h00

 
Nesta edição de W–MANPoWER ‘16 
queremos celebrar o poder do homem e 
da mulher e ver para além das divisões de 
género, mergulhando no poder criativo  
que nasce da pluralidade de possibilidades.

Neste entusiasmante festival de artes  
na Rua Poço dos Negros, cerca de 50 artis-
tas irão habitar os espaços públicos, mon-
tras de lojas, ressuscitar casas abandonas  
e edifícios históricos vazios. 

o nome desta rua – Rua Poço dos  
Negros – é uma lembrança pesada da es-
cravatura, que contrasta com o seu charme 
intemporal e multicultural. Presentemente, 
novas indústrias fundem-se com o comér-
cio tradicional, associando-o a novos estú-
dios de arte, arquitetura e design, compa-
nhias de teatro e um museu.  

www.manpowerfestival.com 
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13 junho 
Vieira da Silva em 

Festa!
Museu Arpad Szenes – Vieira  

da Silva, 10h00 às 20h00

o aniversário de Maria Helena Vieira da  
silva é festejado em Lisboa com arte po-
pular para todos.   Entre o Museu, a Casa-
-Atelier e o Jardim das Amoreiras, teremos 
exposições, visitas guiadas, atividades  
para crianças e concertos. Com adufes, 
gaitas-de-foles, Camané, João Afonso,  
as CRAMoL e o programa Viva a Música! 
de Armando Carvalhêda com transmissão 
em direto na Antena 1. 

Haverá ainda espaço para a exibição  
do documentário de Francisco Manso -  
Mulheres da serra de Montemuro, para  
um diálogo entre sérgio Godinho e Capi-
cua no Museu, haverá visitas à fábrica de 
Passamanaria, o jogo do pau, os bonecos 
de santo Aleixo, artesanato e costura na 
retrosaria de Rosa Pomar, uma feira do livro 
de arte, oficinas da tipografia pel’o Homem 
do saco, comida sobre rodas, bolo de ani-
versário e muito mais.

18 e 19 junho
AniComics 

Fórum Lisboa, 10h30 

o AniComics Lisboa é um festival que 
celebra a banda Desenhada e toda a cultura 
PoP. Um evento de entretenimento diver-
sificado com programação para todos os 
gostos, para todas as idades e, acima de 
tudo, familiar. Um espaço repleto de cor, 
fantasia e glamour, palco de lançamentos  
e debates com alguns dos maiores no-
mes da bD portuguesa da atualidade, 
workshops, concursos e grandes atuações 
em palco de Cosplayers convidados; uma 
gaming zone com as últimas novidades e 
uma área comercial repleta de tentações. 
É um evento de carisma incomparável que 
cresce e se tem reinventado a cada edição. 

Até 31 de Maio:
bilhete diário 10,50€
Passe dois dias 16€

A partir de 1 de junho
bilhete diário 11,50€
Passe dois dias 17€

Se tivesses de definir Lisboa numa frase 
(ou palavra), qual seria?

É a única cidade do mundo onde me sinto 
verdadeiramente em casa.

Qual a tua primeira memória das Festas 
de Lisboa?

Tendo crescido nos subúrbios, mais pro-
priamente em benfica, as memórias mais 
antigas que tenho foram das primeiras saídas 
noturnas para o centro de Lisboa, na noite de 
santo António. É a noite mais bonita da nos-
sa cidade. Foram noites de grande romantis-
mo... e de grandes ressacas no dia a seguir.

Aquele lugar de Lisboa de que nunca  
te fartas?

o bairro Azul, onde vivo. só o nome já  
é bonito.

O que é que te inspira?
Uma boa conversa ou uma longa caminhada.

O que é que não vais perder nas Festas 
de Lisboa deste ano?

sou um tipo simples. Gosto de ver as mar-
chas e passear pela avenida. No entanto,  
a minha costela geek vai ter de dar um salto 
ao Anicomics, no Fórum Lisboa. Vou tentar 
não perder o concerto do “Deixem o pimba 
em Paz” no Terreiro do Paço, porque tenho 
de tocar e, se não aparecer, sou despedido!

Filipe Melo
Atua no dia 10 de junho, no espetáculo 

Deixem o Pimba em paz

18 a 26 junho
DiverCidade

Ribeira das Naus

A Ribeira das Naus assume-se como por-
to de chegada para uma imensa frota de 
culturas se apresentarem à cidade, com um 
conjunto de iniciativas que incluem música, 
dança, gastronomia, artesanato, debates  
e cinema. No primeiro fim de semana,  
tem lugar mais uma edição da Festa da 
Diversidade (co-organizada pela sos  
Racismo), com Artistas como Tropicáustica, 
Tó Trips, Terrakota, Guto Pires, Mercado 
Negro, Tiago Pereira, Pedro branco e selma 
Uamusse, entre muitos outros, e aos quais 
se juntará a Marcha do Orgulho LGBT, 
que este ano desagua na Ribeira das Naus 
também no dia 18.

Durante a semana, haverá um mercado 
intercultural e cinema ao ar livre no início 
da noite, assinalando-se o Dia Mundial do 
Refugiado (20 de junho) com um espetá-
culo co-organizado pelo Conselho Portu-
guês para os Refugiados. o FMINT 2016 
(co-organizado pelo Conselho Municipal 
para a Interculturalidade) encerrará a pro-
gramação, no dia 26 com destaque para o 
Ratha Yatra, pela primeira vez realizado em 
Portugal, que irá trazer as tradicionais “car-
ruagens” numa enorme caravana hindu, do 
Largo do Intendente até à Ribeira das Naus, 
em ambiente de grande festa e celebra-
ção, juntando-se às múltiplas  atividades e 
expressões culturais que aí decorrem, com 
sons, movimentos, objetos, línguas, aromas 
e sabores das quatro partidas do mundo.
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18 junho
Festa do Japão 
 Rossio dos Olivais, Parque  

das Nações, 16h00 às 22h00 
Entrada livre

Caminhamos para a celebração da 6.ª edi-
ção da Festa do Japão em Lisboa, no Parque 
das Nações, no Rossio dos olivais, evocando 
não só a expressão e o papel que a cultura 
japonesa tem desempenhado na cidade  
de Lisboa, mas também a importância do 
intercâmbio cultural entre as pessoas, sob  
as mais diversas formas. 

É um evento que tem o Tejo como pano 
de fundo e convida todos os cidadãos a 
partilhar as mais variadas componentes 
da cultura japonesa, quer tradicional quer 
pop.  Numa tentativa de recriar o ambiente 
de “Matsuri” (ambiente festivo japonês), os 
visitantes terão a oportunidade de presen-
ciar demonstrações de Ikebana (arranjos 
florais), shodo (caligrafia), artes marciais, 
poesia Haiku, origami, Furoshiki (técnica de 
embrulho), brinquedos japoneses, Cosplay 
(expressão da cultura pop), concertos de 
música japonesa, gastronomia japonesa, 
entre outras surpresas! Contamos convosco!

organização: Embaixada do Japão, com a co-organização 
da Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Associação de 
Amizade Portugal-Japão e Associação Comunitária Japo-
nesa

25 junho 
Festa Indiana

Jardim Quinta da Nossa Senhora 
de Paz, 18h00 às 21h00 

Entrada livre
Azinhaga da Torre do Fato, 1600 Lisboa

 
Tarde Indiana é um festejo no qual durante 
algumas horas se pode experienciar a cul-
tura indiana, através de diversos workshops 
e atividades.

Workshops
Atuação de Danças e Músicas 
Workshop Dança
Workshop de saree
Chá Indiano com receita

Sessões Contínuas
sessão de “block Printing”
Pinturas da Henna  (18h30 às 20h30)
Escrita em Língua Hindi
Gastronomia  
Jogos tradicionais 
Exibição de trajes de diversas zonas da India

  
cultura@comunidadehindu.org

Apoio Junta Freguesia do Lumiar

1 julho
Samapada 

Espetáculo de Dança 
Clássica Indiana 

Tarikavalli e Lajja 
Sambhavnath

Auditório da Biblioteca  
Orlando Ribeiro, 21h30 

Entrada livre 

Duas linhagens distintas e dois estilos de 
dança clássica da Índia, do Norte e do sul 
reúnem-se em samapada. 

sem abandonarem as suas identidades 
próprias, as bailarinas Tarikavalli e Lajja 
partilham sabedorias de tesouros ancestrais 
com o público, numa interpretação original 
e contemporânea. Dançando samapada  
(dança a pés juntos) as duas bailarinas de-
senham uma mandala ao som da música. 

Entre mundos e culturas diferentes,  
samapada amplifica os mistérios do “aca-
so”, do encontro e da partilha. 

cultura@comunidadehindu.org

25 e 26 junho  
Lisbon  

Maker Faire 
Pavilhão do Conhecimento, Par-

que das Nações,  
11h00 às 20h00 (sábado),  
11h00 às 18h00 (domingo)  

Entrada livre

Depois do sucesso da Lisbon Maker Faire 
2015, que contou com cerca de  15 000 
visitantes, a Ciência Viva, a bright Pixel e 
a Câmara Municipal de Lisboa anunciam 
a edição de 2016. Com uma programação 
rica em conteúdos e cheia de surpresas, 
esta enorme mostra de invenções, criativi-
dade e desenvoltura, destina-se a jovens, 
crianças ou adultos, estudantes, habilido-
sos, profissionais ou simples curiosos. 

Conheça os projetos dos Makers,  
e participe nos workshops que prepararam 
para si. Mas porque este evento é feito 
de muita criatividade e imaginação, fique 
atento ao calendário after hours. o Pavilhão 
do Conhecimento estará também aberto ao 
público, durante todo o evento, e de forma 
gratuita.

A Maker Faire original foi organizada  
em san Mateo na Califórnia, e em 2015 ce-
lebrou o seu 10.º aniversário, com mais  
de 1 200 makers e 145 000 visitantes.
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17 a 19 junho
Ludopolis 

Jardim do Campo Grande

o Ludopolis – Festival dos Jogos e da  
Diversão conta com  cerca de 1000 jogos  
e outras diversões para divertir as gentes 
de Lisboa e arredores!  

Na sua quinta edição, o Ludopolis acon-
tece no recentemente qualificado jardim 
do Campo Grande – entre a Universidade 
Lusófona e a Faculdade de Ciências de 
Lisboa – estarão disponíveis seis aldeias lú-
dicas: Aldeia dos Jogos Multimédia, Aldeia 
dos Jogos de sociedade, Aldeia dos Jogos 
Populares, Aldeia das Crianças, Aldeia dos 
Jogos Desportivos e Aldeia das Constru-
ções. Para todos os gostos e idades, é uma 
ótima maneira de passar uns dias divertidos 
com família e amigos! 

Diversas equipas de animadores estarão 
disponíveis para apresentar e explicar os 
diversos jogos disponíveis dentro de cada 
aldeia lúdica. o Festival Ludopolis conta 
com os embaixadores Nuno Markl e Ana 
Galvão e o padrinho Fernando Alvim que, 
em conjunto com a mascote do evento –  
o Rei Ludo – lançam o desafio: vão a jogo?! 
LUDoPoLIs. É muito jogo.

4 junho
Tenho um amigo 

imaginário!
Casa Fernando Pessoa, 15h30

Oficina Pais e Crianças 
Crianças dos 3 aos 6 anos (com adultos)  

€4 (criança) / €5 (adulto)  
Marcação prévia / Lotação limitada 

Duração 90’

oficina com recurso à ilustração e à escrita, 
em que os participantes trabalham a he-
teronímia através da criação de um amigo 
imaginário: descrevendo as suas caracterís-
ticas e contando a sua história.

3 e 4 junho
Chiflón,  

El Silencio  
Del Carbón  

Silencio Blanco
Museu da Marioneta,  

21h30 (sexta), 16h00 (sábado)
M/10 

€7,50 / €5,00 (crianças, profissionais de espetáculo, 
estudantes até 25 anos, maiores de 65 anos)

Espetáculo sem palavras 

A Companhia silencio blanco faz a releitura 
da história “The Devil Chiflón” de baldome-
ro Lillo, capturando a humanidade de cada 
personagem em bonecos brancos e papel. 
Com um trabalho completo de manusea-
mento, e sem usar a palavra, o espectador 
convive com o silêncio a partir do seu pró-
prio mundo emocional.

16 e 17 junho
Bonecos  

de Santo Aleixo 
Cendrev

Museu da Marioneta, 21h30 
M/12

€7,50 / €5,00 (crianças, profissionais de espetáculo, 
estudantes até 25 anos, maiores de 65 anos) 

os bonecos de santo Aleixo são peque-
nas marionetas de varão, manipuladas por 
cima, num pequeno retábulo de madeira, 
iluminado por candeias de azeite, acom-
panhados por guitarra portuguesa. Esta 
tradição parece ter tido origem na aldeia 
que lhes deu o nome e há registos da sua 
existência já no século XVIII.

os bonecos de santo Aleixo, proprie-
dade do Centro Dramático de Évora, são 
manipulados por «uma família», constituída 
por atores profissionais, que garantem a 
permanência do espetáculo, assegurando 
assim a continuidade desta expressão  
artística alentejana.

24 e 25 junho
Queixa-te
Marionetas  

de Mandrágora 
Museu da Marioneta, 21h30

M/8

€7,50 / €5,00 (crianças, profissionais de espetáculo, 
estudantes até 25 anos, maiores de 65 anos)

Inspirada livremente na peça “o grande  
D. Quixote de La Mancha e o gordo sancho 
Pança”, de António José da silva, ‘Queixa-
-te’ explora os feitos absurdos, as ilusões  
e os equívocos de D. Quixote, misturando  
a sátira, o burlesco, canções de ópera 
cómicas e fantasia surrealista: um trabalho 
sobre mecanismos do poder, transgressão  
e liberdade.

museudamarioneta@egeac.pt
www.museudamarioneta.pt 

Até 30 outubro
Contos por um Fio 

Marionetas  
de Olga Neves 

Museu da Marioneta 
Entrada livre  

Uma história que começa mas não termina 
nos contos tradicionais: a exposição Con-
tos Por um Fio – com marionetas de olga 
Neves –, parte dos contos tradicionais para 
criar histórias vivas, unidas pelos fios das 
narrativas e das marionetas, transportando 
o visitante a esse mundo onírico dos ‘Con-
tos de Fada’.
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4 e 5 junho  
Olisipíadas 

Estádio Universitário de Lisboa 

Recuperando um evento que marcou várias 
gerações de lisboetas, a Câmara Municipal 
de Lisboa (CML) e as Juntas de Freguesia 
(JF) , em parceria com várias associações 
desportivas,  voltam a trazer o desporto 
para o centro da cidade, estimulando o 
sentido de pertença dos cidadãos às suas 
freguesias.

Na 2.ª edição das olisipíadas, a CML e 
as JF promoveram, durante os cinco meses 
da fase local dos jogos, mais de uma cente-
na de atividades desportivas em toda a ci-
dade, possibilitando a muitos jovens (dos 6 
aos 14 anos) a experimentação e a compe-
tição de diversas modalidades desportivas, 
incluindo o desporto adaptado. Esta edição 
contou igualmente com várias iniciativas 
intergeracionais e de experimentação, 
abertas à população em geral.

Nos dias 4 e 5 de junho, das 9h00 às 
19h00, terá lugar a Festa Final dos Jogos da 
Cidade, no Estádio Universitário de Lisboa, 
com várias atividades lúdico-desportivas  
e de experimentação dirigidas às famílias. 
o que se pretende é valorizar o desporto 
e atividade física, enquanto componente 
quotidiana da vida das pessoas, promoven-
do estilos de vida ativos e saudáveis  
na cidade. 

Em ano de Jogos olímpicos, a cerimónia 
de abertura da Festa Final das olisipíadas, 
agendada para dia 3  de junho (sexta feira), 
às 17h, na Praça do Município, inclui vários 
momentos que evocam  o maior evento 
desportivo do nosso planeta.

www.cm-lisboa.pt/olisipiadas  

5 junho
Corrida do Oriente 

Casino de Lisboa 
Parque das Nações, 10h00 

A 15.ª edição da Corrida do oriente –  
Casino Lisboa desenvolve-se nas ruas e 
avenidas do Parque das Nações. A ade-
são da população a este evento é já muito 
expressiva, e já há vários anos que regista 
mais de 2 000 participantes, desde crian-
ças a idosos. Como habitualmente, os 
resultados que vierem a ser obtidos com  
a realização da Corrida do oriente será 
destinado a fins sociais, nomeadamente  
à Associação Navegar, que desenvolve  
projetos de voluntariado em Portugal  
e em são Tomé e Príncipe.

18 junho 
Dia da Marinha 

do Tejo  
Cais das Colunas, 10h00

Lisboa e o Tejo estão em festa com a Mar-
cha da Marinha do Tejo.

Dezenas de canoas, faluas, varinos e 
botes navegam na praia de Lisboa, na Praça 
do Comércio, numa celebração que ficará 
na memória dos participantes e de quem 
assistir em terra.

9 junho
Regata Sails  

of Lisbon
Rio Tejo, 19h00

De novo o Tejo abrilhantará Lisboa numa 
noite de festa.

Diz-nos Mafalda Arnauth que “Lisboa 
sem o Tejo fica nua” e nós dizemos que 
honramos o nosso passado marinheiro.

Desde a sua criação, a “sails of Lisbon”  
é a regata mais participada em Portugal. 
Em 2016, competem mais de oitenta barcos 
de cruzeiro, com largada depois do pôr  
do sol, construindo-se um cenário invulgar  
e inesquecível no rio Tejo.

25 junho 
Torneio  

de Petanca 
Mata da Madre de Deus,  

Largo da Madre Deus  
Entrada livre

Sorteio da competição, 09h30  
Início da competição, 10h30  
Fim da competição, 18h30

Num ambiente festivo e de beleza natural, 
a EVELX vai promover um torneio aberto de 
Petanca em Doublet junto à Mata da Madre 
de Deus, na freguesia do beato, onde os 
participantes e espetadores podem apre-
ciar e desfrutar de amplas sombras que  
a área verde proporciona.  

desporto em festa

Para aqueles que acreditam que fazer desporto é mais 
do que uma noite inteira a bailar no arraial, temos 

corridas, regatas e nem um torneio de petanca falta!
A diversão nós garantimos, a boa forma é consigo!
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Com a lata que já lhe é conhecida, esco-
lhe Rita Blanco para figuração especial; 
faz tour no Japão com Gisela João; 
une-se a Nuno Markl na defesa dos 
jaquinzinhos; junta-se a Rui Unas para 
espalhar brasas; e é distinguida ao lado 
de Vhils aquém e além-mar. 
Porque é de criatividade que se alimenta 
a sardinha, estas cinco personalidades 
foram convidadas pela EGEAC para jura-
dos da sexta edição do Concurso  
sardinhas e escolheram as cinco sardi-
nhas vencedoras.

Em 2016, o Concurso sardinhas bateu 
os recordes de popularidade e superou 
os níveis de participação de todas as 
edições anteriores, tendo recebido 8897 
propostas, oriundas de 70 países (com 
uma amplitude geográfica que vai desde 
a Coreia do sul até à República Checa, 
da Áustria até singapura). 

sem mais demoras, passamos a apre-
sentar as cinco vencedoras deste ano.

Depois de desafiar carapaus,  
a Sardinha não parou por aí! 

sa
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o marinheiro 
é uma espécie 
que faz parte  

da fauna  
característica  

de Lisboa  
desde tempos 

imemoriais,  
bem como  
a sardinha. 

sardinhas

M
ús

ic
a 

Du
ra

do
ur

a
Ol

ga
 S

ht
on

da

Do
na

s 
M

ar
ia

Cl
ar

a 
Le

itã
o

Dedicada  
a todas as 

Donas Maria 
que, por esse 
Portugal fora, 

não dizem 
que não a um 

pezinho  
de dança!
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As pessoas 
aguardavam 

ansiosamente 
pelo início das 

Festas de Lisboa. 
Vai daí, correm 
euforicamente 

para não perder 
nem um minuto 
das festividades!

Esta sardinha 
representa o 

interior das casas 
portuguesas 
e os objetos 

tradicionais que 
as decoram, 

numa profusão 
de símbolos onde 
até o menino da 
lágrima marca 

presença!
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Não há  
celebração 

sem flores. Não 
há festa sem 

liberdade. Esta 
sardinha reúne 

ambas, num 
simbólico  
bouquet  

de cravos  
encarnados.

sardinhas

6 junho a 13 agosto
Palavra de 
Sardinha

Galeria Millennium 
Entrada Livre

Extra! Extra! Extra! A baixa lisboeta (e não 
só) está a ser invadida por sardinhas! são 
esguias, coloridas e cheias de figuras de 
estilo. Pensam, logo existem, existem, logo 
dão que falar. o passa-palavra da sardinha 
humanizada passou para a imprensa cor-
-de-rosa e cor-de-prata, para os jornais de 
grande credibilidade e tablóides de paran-
gonas fáceis, para os paparazzi e comenta-
dores de bancada, contagiando as revistas 
de moda, de culinária e dos consultórios. 

Muitos furos jornalísticos acima dos 
gatos da internet, as sardinhas surgem em 
formato jornalístico, televisivo e radiofóni-
co, o tom é ondulante, ora humorístico, ora 
nonsense, ora sensacionalista, mas acaba 
sempre nas bocas do mundo. No final,  
e nos três andares da Galeria Millennium, 
são elas que têm a última palavra.

Guião: Ricardo Henriques
Curadoria: silvadesigners
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As pontes de Lisboa

© José Frade
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Algumas das cidades mais estimulan-
tes do nosso tempo são aquelas que con-
seguem ser culturalmente significativas, 
capazes de integrar a diferença e de ex-
pressar também aquelas que são as suas 
singularidades. Lisboa é a cidade do sul da 
Europa, com o Atlântico à porta, que possui 
ligações mais privilegiadas com o brasil  
ou com África. 

Durante anos Portugal pareceu dividido 
entre optar por privilegiar o espaço euro-
peu ou a relação e herança com os países 
de expressão portuguesa. Depois foi per-
cebendo que não tem que excluir mas sim 
que aglutinar de forma criativa, sendo mais 
capaz de gerar riqueza a todos os níveis –  
e ser nessa dinâmica, tanto mais europeu e 
do mundo – quanto mais transatlântico for 
e quanto mais afinidades conseguir alimen-
tar com esses e outros territórios. 

Na atualidade, olhando à volta, para a 
paisagem física e humana, percebe-se que 
é aí que reside uma das razões da sua pecu-
liaridade. Lisboa já é feita de língua portu-
guesa mas também do crioulo, do fado mas 
também do kuduro, das dinâmicas locais 
mas também das referências europeias e 
globais que aqui afluem, enriquecendo-se 
com as diferenças, as linguagens, os imagi-
nários e novas experiências. 

Durante muitos anos o cosmopolitismo 
de Lisboa parecia remediado. Mais desejo 
do que outra coisa. Hoje é uma realidade, 
reflexo de uma cidade que foi sendo capaz 
de criar pontes em vários sentidos. 

Um fluxo que não pode ser apenas de 
Lisboa para o exterior e vice-versa, mas 
também no seu interior. A cidade é um or-
ganismo vivo que está sempre em recons-
trução, nesse sentido é também a partir de 
dentro que Lisboa pode criar pontes, entre 
centro e periferias, por exemplo, nesse 
movimento redefinindo-se a si própria e a 
alguns dos municípios que a rodeiam, como 
o barreiro, o seixal, Almada, Alcochete, 
Amadora ou Loures. 

Lisboa já é essa Grande Lisboa. Mas 
é como se existisse ainda um obstáculo 
anímico, em grande parte provocado pela 
presença do rio, que nos leva a olhar para 
alguns desses municípios, principalmente 
na margem sul e apesar das duas pontes, 
como se fossem pequenas ilhas isoladas. 

Um dos grandes desafios de Lisboa pode 
passar por olhar para todo esse anel, em 
torno do rio, como sendo o  seu centro.  
ou seja, vislumbrar a área metropolitana de 
Lisboa como uma unidade de congregação 
urbana, com o rio como o seu centro. A 
mobilidade como centro, num movimento 
de rotação que exigiria um desafio psicoló-
gico: olhar o rio não como limite, mas como 
potencial de ligação. 

No fim de contas essa ponte já existe. 
É humana e cultural. Mas falta estimulá-la, 
potenciando as caraterísticas únicas desse 
território sul de Lisboa (entre o industrial 
e o urbano, com espaços inexplorados e 
hipóteses de reconversão), enriquecendo a 
metrópole de possibilidades, criando outras 

rotas, fomentando o desejo de conhecer  
e atravessar o rio em todas as direções. 

Curiosamente, nos últimos dez anos, se 
existiu um projeto artístico que parece ter 
reflectido e até antecipado muitas destas 
dinâmicas entre local e global, centro e 
periferia, atravessando todos os oceanos, 
e tornando-se ao mesmo tempo emblema 
de Lisboa, foi o grupo musical buraka som 
sistema. 

É como se a sua música e o seu posi-
cionamento fosse simultaneamente essa 
remontagem de vários localismos – de 
Luanda, de Londres ou do Rio de Janeiro 
– que adquirem em Lisboa o seu significa-
do pleno, para se afirmar como linguagem 
globalizada. 

Ao mesmo tempo constituem a prova 
que é cada vez mais difícil definir o que é 
verdadeiramente centro e periferia, de tal 
forma se alimentam mutuamente, tendo 
sido capazes de legitimar novas experiên-
cias no quadro do Portugal pós-colonial, 
contribuindo para alguns processos  
de metamorfose social. 

Há dez anos essa Lisboa que se estende 
da buraca ao Chiado, capaz de se conec-
tar com o mundo, já existia, mas os buraka 
deram-lhe novos sentidos. Hoje todas essas 
pontes estão aí. Umas estão consolidadas. 
outras precisam de ser activadas, para uma 
realidade ainda mais plural e enriquecedora. 

Vítor Belanciano
Jornalista
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1 julho

Globaile 
Jardim da Torre de Belém 

17h00 às 24h00 
Entrada livre

M/6

22h00 
Buraka Som Sistema 

e Convidados

© Gonçalo F. santos
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É neste cenário simbólico que no dia  
1 de julho os buraka som sistema vão en-
cerrar as Festas de Lisboa e simultanea-
mente despedir-se dos palcos durante um 
tempo indeterminado. 

A banda nascida em Lisboa é o exem-
plo perfeito de um grupo que entendeu 
o mundo como um todo e apresentou a 
esse mesmo mundo uma criação musical 
única, que resulta da mescla de várias 
inspirações, entre Luanda e a Amadora, 
Lisboa e o Rio de Janeiro ou Maputo  
e Nova Iorque. 

Em 10 anos os buraka produziram 

álbuns, EPs, tournées mundiais, vídeos 
oficiais, um documentário e concer-
tos que ficam para a história da música. 
Com eles, transformaram a cultura pop 
portuguesa e trouxeram uma sonoridade 
inventada que faz a ponte perfeita entre 
o legado português e a modernidade mu-
sical internacional e contemporânea. No 
dia 1 de julho a banda encerra a sua der-
radeira digressão mundial ao seu melhor 
estilo: com uma enorme festa que se quer 
para todos e que, como não podia deixar 
de ser, nos traz o que de mais irreverente 
e novo se faz no mundo da música.

Globaile é muito mais do que um concerto, é uma 
enorme festa junto ao rio Tejo e à Torre de Belém, 

a zona da cidade onde a história da cidade se cruza 
com as pontes com o mundo feitas através  

da língua portuguesa e da diáspora. 

17h00
Palco IC19

DJs KKing Kong e Dotorado Pro
Live act com Batuk (África do Sul)

20h00
Palco Komba

Dengue Dengue Dengue (Perú)
Baile funk com MC Bin Laden (Brasil)

22h00
Palco Komba 

Buraka Som Sistema
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a festa continua...

30 junho a 3 julho
Festival Silêncio

Cais do Sodré 

Tendo como premissa o diálogo entre dife-
rentes expressões e saberes artísticos,  
o Festival silêncio tem como eixo temático 
as possibilidades da palavra, enquanto uni-
dade criativa e veículo do conhecimento e 
da criação artística. É um evento participa-
tivo, é uma festa para todos, é um convite 
aberto à participação, transdisciplinarida-
de, inovação, reflexão e criação.

Em 2016, a programação do Festival si-
lêncio integra duas secções temáticas que 
têm como ponto de partida uma palavra  
e um autor. A secção Fronteiras apresenta 
propostas que, de alguma forma, desdo-
bram a polissemia da palavra, evocando 
limites territoriais e simbólicos e refletindo 
significados opostos e anexos: limite  
e transgressão, deslocamento e circulação, 
separação e contato, distinção e perten-
ça. A secção Ana Hatherly apresenta um 
programa transdisciplinar que é, simulta-
neamente, uma homenagem à “artista da 
palavra” e uma reflexão sobre as possibili-
dades materiais, artísticas e conceptuais  
da palavra.

o Festival volta a estar na rua, nas facha-
das, nas montras, nas galerias, nos cafés, 
nos clubes, no teatro, na praça, no jardim, 
para revelar a palavra através da música, ci-
nema, literatura, exposições, poesia, teatro, 
performances, debates, conferências. Uma 
festa onde todos temos uma palavra a dizer.

www.festivalsilencio.com

Longe vai o tempo em que  
passar o verão na cidade  
era sinónimo de monotonia.  
As Festas de Lisboa são o 
pontapé de partida para um 
verão cheio de cultura na cidade. 
Durante o mês de julho, a 
palavra assume o protagonismo 
no Festival Silêncio, celebramos 
a melhor arquitetura da capital 
portuguesa com a Trienal Open 
House, voltamos a invadir o 
Intendente com uma festa para 
toda a família e terminamos 
o mês com mais uma edição 
do Lisboa Mistura, onde 
mergulhamos nos vários sons  
da cidade.
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2 e 3 julho
Trienal  

Open House
Em 2016, open House Lisboa aproveita o 
Verão para abrir as portas da melhor arqui-
tetura da capital portuguesa .

No fim de semana de 2 e 3 de julho, a 
Trienal de Arquitectura de Lisboa abre por-
tas à 5ª edição do open House Lisboa. Um 
roteiro de visitas gratuitas a pontos geo-
gráficos estratégicos ou percursos urbanos 
que permitem um entendimento mais am-
plo da arquitetura da capital e da relação 
com a sua topografia. Para que a experi-
ência seja o mais rica possível, contamos 
com um alargado número de especialistas, 
alguns dos quais autores que abordam o 
processo de desenvolvimento do projeto 
e as suas opções. Um evento concentrado 
em dois dias para explorar lugares surpre-
endentes e espaços inacessíveis da cidade, 
desde casas privadas, escolas, palácios, 
visitas de bairro e muito mais. 

organizado pela Trienal de Lisboa, numa 
ação conjunta com a EGEAC, o programa 
conta ainda com um conjunto de eventos 
paralelos bem como atividades lúdico-pe-
dagógicas para crianças. 

Iniciado há 23 anos em Londres, o open 
House é uma iniciativa que procura dar a 
conhecer ao público uma diversidade de 
espaços que pelo seu valor arquitetónico, 
pela sua função específica ou localização 
privilegiada, merecem toda a atenção. Atu-
almente, esta iniciativa estende-se a mais 
de 30 cidades em todo o mundo. 

www.trienaldelisboa.com/pt/

2 a 17 julho
Intendente  
em Festa

Julho e Intendente já são sinónimo de 
Festa, e por isso apresentamos uns fins de 
semana cheios de programação cultural 
que espelha e revela em maior escala o que 
aqui se vai fazendo ao longo do ano, pelas 
casas de cultura do bairro.

Concertos, espetáculos de dança, per-
formances, ateliês, instalações, exposições, 
aulas abertas, jogos, passeios e mercados/
feiras, convidam todos a conhecer o patri-
mónio humano, geográfico e arquitetónico 
do Intendente.

Destacamos projetos que se estreiam 
no nosso palco, como o concerto da Aldina 
Duarte e Pedro Gonçalves. Por outro lado, 
também iremos receber os Cais sodré Funk 
Connection, os Graviola e o Lixo Polifónico.

Mas o programa não é só feito de músi-
ca: teremos também o espetáculo «Com-
panhia Limitada: Estação Terminal», com 
autoria de Madalena  Victorino e Pedro 
salvador, que envolveu no seu processo de 
criação vários grupos da comunidade local.

Uma novidade é que as ruas adjacentes, 
para além da ocupação com as variadas 
feiras, serão também habitadas por projetos 
culturais ambulantes. Para as famílias não 
irão faltar workshops e espetáculos teatrais. 
Uma estreia no nosso festival será o Novo 
Circo, com a Companhia Erva Daninha.

sendo uma das marcas diferenciadoras 
do festival a criação com a comunidade lo-
cal, estrearemos também um grupo musical 
com os trabalhadores da limpeza urbana da 
nossa freguesia, batizado como «Arroiada».

o bollywood que marcou o encerra-
mento do ano anterior não ficou esquecido 
mas regressa sobre a forma de feira cultu-
ral, com gastronomia, vestuário, música e 
dança, na rua que cada vez mais sente a 
predominância do oriente – a Rua do ben-
formoso.

Já sabe: não invente... venha ao  
Intendente!

19 a 24 julho
Lisboa Mistura 

Vários Locais

Entre 19 e 24 de julho, o Lisboa Mistura 
2016 assenta a programação em redor dos 
ritmos inspirados pela cidade de Lisboa, 
pelas palavras que sustentam a comunida-
de dos seus habitantes e tem três dimen-
sões principais por onde se pode entrar 
e escutar os sons da Lisboa de agora: o 
hip-hop, a eletrónica e a músicas populares 
feitas de sons e melodias sedimentadas  
e de novas propostas.

o Lisboa Mistura, cuja âncora estará no 
Largo do Intendente mas que será apre-
sentado noutras freguesias de Lisboa, trará 
artistas de vários bairros da cidade e arre-
dores, pensadores, construtores de ideias e 
de projetos, artistas nacionais e internacio-
nais de renome, gentes de diversas proveni-
ências para nos contar sobre a diversidade 
e proporá como sempre uma nova cidade 
de Lisboa que sabemos existir ainda antes 
de ser completamente visível…

Queremos debater a construção de 
Cidade entre músicos, pensadores e outros 
construtores para descobrir novas formas 
de estarmos juntos. Descobrir novos ritmos 
e projetá-los nas nossas vivências. Mas te-
mos que debater também que cidade-mun-
do criamos nós com as nossas palavras e 
ações e salvar o que de bom fizemos contra 
o esquecimento e contra os extremismos, 
internos e externos.

www.sonsdalusofonia.com

em julho!
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Nas Festas de Lisboa nada se perde, tudo se transforma – com a Valorsul.
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