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cinema

17 junho | 21:30H | PÁTIO DO ROSÁRIO
O Nosso Lugar é um Mundo de Margarida Leitão

cinema

18 junho | 21:30H | VALE DA AMOREIRA
ANFITEATRO JUNTO AO CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO ARTISTICA - CEA

Kolá San Jon é Festa Di Kau Berdi de Rui Simões

cinema
1 julho | 21:30H | VALE DA AMOREIRA
ANFITEATRO JUNTO AO CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO ARTISTICA - CEA

Mostra de Cinema

cinema

24 junho | 21:30H | LARGO 5 DE OUTUBRO, SARILHOS PEQUENOS
Gaiola Dourada
Maria e José Ribeiro vivem há cerca de 30 anos num dos melhores bairros de Paris, na casa da porteira
de um prédio da segunda metade do século XIX. Este casal de imigrantes portugueses é querido por
todos no bairro: Maria uma excelente porteira e José um trabalhador da construção civil fora de série.
Com o passar do tempo, este casal tornou-se indispensável no dia-a-dia dos que com ele convivem. São
tão apreciados e estão tão bem integrados que, no dia em que surge a possibilidade de concretizarem
o sonho das suas vidas, regressar a Portugal em excelentes condições, ninguém quer deixar partir os
Ribeiro, tão dedicados e tão discretos. Até onde serão capazes de ir a sua família, os seus vizinhos e os
patrões para não os deixarem partir? Mas estarão, a Maria e o José, verdadeiramente com vontade de
deixar França e de abandonar a sua preciosa gaiola dourada?

Apresentação pública dos filmes que integram o programa definido pelo grupo de crianças e jovens
que participaram na oficina de programação “Vamos fazer uma Mostra de Cinema!”, em parceria com
o Festival de Cinema Internacional DocLisboa. Após duas sessões onde visionaram e discutiram
curtas-metragens, foi decidido um tema a explorar numa programação de cinema. É essa escolha que
poderá ser vista nesta sessão ao ar livre, onde o grupo apresentará os filmes selecionados, tanto a
nível singular como ao nível das relações que estabelecem entre si.

música
1 julho | 21:30H | PRAÇA DA REPÚBLICA, MOITA
Concerto de encerramento do ano letivo da Escola de Música da Moita
ORGANIZAÇÃO: Junta de Freguesia da Moita | Apoio: Câmara Municipal da Moita

Realização: Ruben Alves | 2013 | Comédia | 90 min. | M/ 12 anos

música
2 julho | 19:00H | PARQUE MUNICIPAL DA MOITA
InTempo - Quarteto de Clarinetes

música

25 junho | 21:30H | BAIRRO GOUVEIA
(JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DO CRI, ALHOS VEDROS)

Lumo

Lumo é um conceito que viaja por vários universos da música e traça o seu caminho de forma simples,
orgânica e direta, fundamentalmente apoiado na liberdade criativa de cada elemento.
Move-se num conjunto de influências, que em todo, compõem um cenário de sons que dignifica o
panorama musical Português.O projeto foi criado no início de 2015
Formação: Fernando Milagre (Contrabaixo) | Rui dos Santos (Guitarra) | Alexandre Pedro (Acordeão)

InTempo - Quarteto de Clarintes, é um projecto que nasceu através da disciplina de Música de Câmara, da
Escola Superior de Música de Lisboa. Por iniciativa dos seus elementos o Quarteto resolveu desenvolver
a sua actividade fora das aulas e lançar-se em novos desafios.
Ao longo da sua ainda curta actividade este projecto já conta no seu currículo eventos de grande
relevo. Desses eventos destaca-se a sua participação no Festival de Música “Serranices” (Unhais da
Serra, 2012), as Comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino da freguesia do Torrão (Alcácer do
Sal, 2012), Feira Luso-Brasileira de Saúde e Ortóptica (Lisboa, 2013) e 17ª Edição da Feira do Livro
(Alcácer do Sal, 2013).
O Quarteto de Clarinetes “In Tempo” foi ainda responsável pela organização da I Masterclass de
Clarinete, realizada em Salavaterra de Magos, em parceria com a Academia de Música Salvaterrense.
Do seu programa habitual constam obras compostas originalmente para este agrupamento bem como
várias obras que abordam diferentes épocas e correntes musicais.
O Quarteto de Clarinetes “In Tempo” é constituído pelos Clarinetistas Cátia Luz, Daniel Frazão, Hugo
Morais e Pedro Almeida.

teatro

espetáculo de robertos (fantoches)

15 julho | 22:00H | PRAÇA DA REPÚBLICA, MOITA
Insekto pelo Teatro do Mar

16 julho | 21:30H | PÁTIO DO ROSÁRIO
Robertos de Santa Barbara

Sinopse

Sinopse
Dom Roberto, o nosso herói, cansado de estar sozinho, pensa em casar-se. Para estar apresentável,
procura um barbeiro para lhe cortar a barba e o cabelo. Depois do serviço feito, Dom Roberto acha
muito caro e não quer pagar. Como o barbeiro não gosta de trabalhar para o boneco, gera-se uma
grande desavença.
O Padre aparece para resolver o assunto. Mais tarde chega o Policia que tenta repor a ordem pública.
Aparece ainda o Diabo que o quer levar com ele e Dom Roberto dá-lhe a volta! Finalmente a Morte: Dom
Roberto até a própria morte vence!
É hora dos outros divertimentos e os bonecos gostam de Tourada: o toureiro quer tourear o Touro, mas
este não quer ir na conversa. Depois de muitas peripécias, o toureiro lá consegue fazer alguma coisa
do touro que afinal não era nada burro. De seguida aparecem os forcados a dançar o fandango,
preparando-se para fazer a famosa e arriscada pega de caras com o touro.

INSEKTO (do esperanto: pessoa insignificante) é um espetáculo de teatro físico/gestual, visual e
não-verbal, com recurso a acrobacia aérea e música original.
A história, adaptada livremente a partir do livro de Kafka “A Metamorfose” (que em 2015 assinalou os
cem anos da sua publicação), lida com um acontecimento absurdo e irracional que sugere um mundo
confuso e caótico. Em INSEKTO a ideia de labirinto (maze) é a arquitetura física e interna de toda a
criação. O labirinto, não apenas como estrutura física, mas antes um estado mental, de alma, surge
como metáfora da mente da personagem central e da vida quotidiana e rotineira da família. Personagens perdidas e sem rumo aparente, labirintos de portas e paredes invisíveis que cerram os indivíduos
em círculos sociais ou imaginados, que criam desejos e fugas mentais.
Nessa topografia do desejo, construímos uma série de contiguidades que desvirtuam a vulgar conceção
espacial. O homem desabrigado, alienado e esvaziado, tem como paraíso a imagem de um lar, de uma
“casa” que possa finalmente abrigá-lo e protegê-lo das angústias do existir. Mas esse espaço familiar
também é assombrado.
Para o espectador, a visão é sempre parcelada por um espaço em permanente mutação. Nada é inteiro
ou sólido e as perspetivas mudam no decorrer de toda a acção narrativa.
Em INSEKTO centramo-nos na história da família e nas suas relações frágeis, fragmentadas, em rutura,
como metáfora do mundo. Prisioneiro da sua própria vida, do trabalho, das regras familiares e finalmente
do seu próprio corpo, Gregor é o homem comum, submisso às normas da sociedade e em contradição
com a sua própria natureza, que acaba por implodir, por se metamorfosear num repelente inseto.

cinema infantil
22 julho | 21:30H | PÁTIO DO ROSÁRIO
A Pantera cor-de-rosa

música
16 julho | 21:00H | PÁTIO DO ROSÁRIO
Orquestra Tocá Rufar Esperança
A Orquestra Tocá Rufar Esperança é promovida pela Câmara Municipal da Moita no Centro de Experimentação Artística (Vale da Amoreira) e destina-se a crianças entre os 7 e os 12 anos. Tem como
objetivo desenvolver e aprofundar as matérias ministradas pelo Tocá Rufar nas escolas e incluem
aulas de bombo, caixa de rufo e formação musical, assim como apresentações públicas regulares.

A Pantera Cor-de-Rosa é uma pantera fictícia que apareceu originalmente em 1963, na abertura do
filme The Pink Panther. O sucesso foi enorme e fez com que fosse produzida uma série de desenho
animado. Os mais de 120 episódios tiveram em média seis minutos de duração. As aventuras da personagem eram acompanhadas pela famosa canção-tema de Henry Mancini, The Pink Panther Theme. A
primeira série foi produzida pelo estúdio de animação americano DePatie-Freleng Enterprises, de 1964
até 1980.

animação de rua

teatro

23 julho | 21:30H | RUA 1º DE MAIO, BAIXA DA BANHEIRA
Banda às Riscas

5 agosto | 22:00H | PÁTIO DO ROSÁRIO
“Sitio” pela Companhia Chanca

A Banda às Riscas é um grupo Musical de Animação da Rua, que nasceu na cidade do Porto.
Desde então, a Banda às Riscas tem vindo a animar as ruas, festas, casamentos, discotecas e todo o
tipo de eventos em Portugal, espalhando risos e boa disposição por onde quer que passa nomeadamente as ruas de Vila do Conde, Aveiro, Porto, Bragança, Coimbra, Lisboa, Faro, Tomar, Cantanhede,
Setúbal, Torre de Moncorvo, Viana do Castelo, Abrantes, Braga, Valença, Lamego, entre muitos e
muitos outros locais.
O repertório do grupo é de cariz tradicional, temas do imaginário colectivo e circense.
A animação da Banda às riscas assenta na importância de despertar, na sociedade em que vivemos,
o lado mais simples da vida: o sorriso!

Sinopse
Um casal de idosos, que vive numa aldeia no interior de Portugal, recebe um postal anunciando o
nascimento do seu neto. Os dois decidem juntar numa encomenda algumas prendas para mandar
para o neto que está no estrangeiro e partem numa longa caminhada. Com o embrulho debaixo do
braço e uma doce fúria de viver, eles vão experimentar uma série de pequenas e ternas aventuras,
partilhar memórias e até apagar um incêndio. No final da epopeia, conseguem chegar… à estação de
correios da vila mais próxima!
Espetáculo de teatro assente numa dramaturgia de natureza corporal, visual e musical, sem texto
enunciado, com recurso à manipulação de objetos e à expressividade através do uso da máscara.
Um lugar-reflexo, feito de liberdade e de beleza, em que todos são convidados a pensar os caminhos
da ruralidade.

cinema infantil
23 julho | 21:30H | LARGO 5 DE OUTUBRO, SARILHOS PEQUENOS
A Pantera cor-de-rosa
As aventuras desta pantera continuam, com os seus desenhos inteligentes e divertidos, sempre
prontos a despertar boas gargalhadas e a espalhar boa disposição.

cinema
6 agosto | 21:30H | LARGO DA REPÚBLICA, ALHOS VEDROS
Capitão Falcão
Capitão Falcão conta a história de um super-herói Português ao serviço do Estado Novo. Juntamente
com o seu sidekick, Puto Perdiz, Falcão combate todas as ameaças à Nação, respondendo a um
homem apenas, António de Oliveira Salazar. Mas estranhos acontecimentos e uma ameaça democrática
começam a invadir a capital. Conseguirá Capitão Falcão salvar o dia?
Realização: João Leitão | 2015 | Comédia | 1h46 min. | M/ 12 anos

