Quinzena da Juventude 2017
Juntos fazemos acontecer
A Quinzena da Juventude, manifestação resultante da vontade e capacidade dos jovens
munícipes para concretizar os seus próprios projetos, este ano trará ao nosso concelho:
música, dança, artes plásticas, desporto e formação para todos os que dela quiserem fruir.
O habitual, conhecido e reconhecido apoio à concretização dos projetos de associações
juvenis, grupos informais de jovens e jovens artistas individualmente considerados,
permitirá a implementação das novas edições: do Sport4life, organizado pela Associação
Juvenil da Quinta da Fonte da Prata, com quem o Município da Moita estabelece
anualmente um Protocolo de Colaboração no âmbito do Apoio ao Movimento Associativo
Juvenil; do Moita Metal Fest; do Vedros Fest e dos torneios de Vólei e Vila da Moita
Frontball.
Para além destas atividades, decorrente das sessões do Fórum da Juventude, irão ser
dinamizados alguns projetos dos que têm sido planificados: as ações de capacitação
Etapas Para a Realização de Projetos, Etapas Para a Criação de Projetos Sustentáveis
e o seu 10º encontro, com conteúdos diferentes dos habituais, com a apresentação tipo
pitch dos seus diferentes intervenientes.
À programação proposta e organizada pelos jovens junta-se ainda, e como é hábito,
a programação de diferentes divisões da Câmara Municipal, planificada tendo em conta
o mês de março como o mês da Juventude e os ateliês organizados pelo Gabinete
de Juventude através do projeto GJ Convida.
Acreditando que a participação dos jovens e a sua capacitação como cidadãos
esclarecidos e intervenientes na sociedade promove-se e constrói-se, não se decreta
a partir dos gabinetes, acompanharemos de perto a implementação das diferentes
iniciativas e convidamos-vos a aparecerem também!

Daniel Figueiredo
Vice-Presidente da Câmara Municipal da Moita

PROGRAMA
24 MARÇO | 21:30H ÀS 22:45H

TEATRO - ODE MARÍTIMA

DE ÁLVARO DE CAMPOS/FERNANDO PESSOA | Interpretação: João Grosso
(...) surge das suas entranhas um dos mais trágicos gritos da poesia europeia do nosso
século (o mais maternal e antiquíssimo grito do Eros impossível pela Morte), esse grito
ampliado às dimensões do Universo pela angústia sem fundo que deve preencher. (...)
(...) Ode Marítima nem é triste, nem monótona, é a Tristeza mesma, a sua (Fernando
Pessoa) e lusa tristeza iluminada nos recessos mais secretos da sua imemorial
passividade, atravessada por sobressaltos de alma e gestos que tocaram para fugir a ela
impérios e fins do mundo. (...)
Como a pacata e ingénua Lisboa de 1915 não se sentiria agredida por esta irrupção
insensata de demónios tão secular e fundamente agrilhoados nas suas íntimas masmorras.
Eduardo Lourenço - Fernando Pessoa Revisitado
Local: Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça - Moita
Destinatários: M/12 | Duração: 75 min
Entrada gratuita

24 E 25 MARÇO, 7 E 8 ABRIL | 22:00H ÀS 2:00H

VEDROS FEST - SEMPRE ÀBRIR!
Com o lema “Sempre àbrir! ”, o Vedros Fest vai contar com quatro “Rounds” de música,
com as bandas ROADIES, THE ROCKETS, BLACKALLICA, BULLS ON PARADE e também
DJ’s, fomentando assim a participação dos jovens na dinâmica associativa e cultural da
freguesia de Alhos Vedros.
Organização: Grupo “ Os Indefectíveis ”
Local: Sede dos Indefectíveis - Alhos Vedros | Destinatários: Jovens
Entrada Gratuita

Programa
24 Março | VEDROS FEST (1º Round)
22:00h às 23:30h - DJ RUIZINHO
23:30h às 2:00h - THE ROADIES (Banda Covers)
25 Março | VEDROS FEST (2º Round)
22:00h às 23:30h - DJ MR DAVID
23:30h às 2:00h - THE ROCKETS (Banda Covers)
7 Abril | VEDROS FEST (3º Round)
22:00h às 23:30h - DJ EL PRESIDENTE
23:30h às 2:00h - BLACKALLICA (Tributo a METALLICA)

8 Abril | VEDROS FEST (4º Round)
22:00h às 23:30h - DJ SOBEK
23:30h às 2:00h - BULLS ON PARADE (Tributo a RAGE AGAINST THE MACHINE)

25 Março | 9:00H às 20:00H

II TORNEIO INTERNACIONAL DE FRONTBALL DA VILA DA MOITA
Tem como objetivo a divulgação da modalidade tradicional portuguesa e das
modalidades que compõem o jogo da Pelota.
Organização: Associação Portuguesa Pelota à Mão
Local: Pavilhão Desportivo Municipal - Moita | Destinatários: Jovens
Entrada Gratuita

25 MARÇO | 21:30H ÀS 23:00H

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO
A ÚLTIMA VIAGEM DE LÉNINE
PELA COMPANHIA “NÃO MATEM O MENSAGEIRO”
Dois passos atrás, um passo em frente!
Atenção senhores passageiros: o comboio longo-curso que traz Lénine a Lisboa circula
com um atraso de 90 anos. Pedimos desculpa pelos incómodos causados, mas às vezes
é preciso dar 90 passos atrás para conseguir dar um passo em frente.
Quando, em 1924, Lénine embarcou no comboio rumo a Lisboa, esperava encontrar
um médico que o curasse da doença que lhe destruía o corpo e a mente. O que não
esperava era sair em 2016 e descobrir que, passado um século, o nosso mundo mudou
tão pouco.
Noventa e nove anos depois da revolução que abalou o mundo, chega uma peça que
promete abalar os teatros com uma homenagem à Revolução de Outubro que traz para
os nossos dias o verdadeiro Lénine: humano, generoso, destemido e revolucionário.
Esta é uma comédia contra os da mó de cima e para os da mó de baixo: a história da
revolução russa em 90 minutos, à espera de um comboio com 90 anos de atraso. A boa
notícia sobre os comboios atrasados é que, mais tarde ou mais cedo, acabam sempre por
chegar.
Encenação - Mafalda Santos | Interpretação - André Levy | Desenho de luz e som Cláudia Rodrigues | Texto original - António Santos | Género - Drama/Comédia | Cartaz
e grafismos - Miguel Gomez | Vídeo Produção - Não Matem o Mensageiro
Local: Auditório Fórum Cultural José Manuel Figueiredo - Baixa da Banheira
Destinatários: geral M/12 anos | Duração: 90 min.
Entrada gratuita mediante reserva antecipada e levantamento de bilhetes a partir
de 14 de março.

31 MARÇO | 21:30H

CINEMA - MOSTRA DE JOVENS REALIZADORES
Esta Mostra de cinema constitui um momento privilegiado para dar a conhecer algumas
obras realizadas por jovens, abrangendo um conjunto diversificado de filmes e géneros.
Pretende-se ainda proporcionar um espaço de debate e reflexão em torno da criação
audiovisual, com a presença dos autores, facilitando o intercâmbio e a troca de
impressões entre intervenientes que, sob diferentes olhares, compartilham o cinema
como campo de ação.
Local: Auditório Fórum Cultural José Manuel Figueiredo - Baixa da Banheira
Destinatários: geral M/12 anos | Entrada gratuita

31 MARÇO | 20:30H - 2:00H
1 ABRIL | 15:00H - 2:00H

MOITA METAL FEST
Organização: Associação Ação Cultural Ponto de Escuta Ativa
Local: Largo do Pavilhão Municipal de Exposições - Moita | Destinatários: Público em geral

Programa
31 Março | 20:30h - 2:00h | Bilhetes: 15€
Napalm Death | Gwydion | Crise Total | Theriomorphic | Prayers
of sanity | Legacy of Cynthia
1 Abril | 15:00h - 2:00h | Bilhetes: 18€
Sodom | Heavenwood | No Turning Back | Corpus Christii | Revolution
Within | Midnight Priest | Primal Attack | Attick Demons | Analepsy |
Fast Eddie Nelson | Burn Damage | The Zanibar Aliens | Enblood
Custo do passe de dois dias (sem t-shirt): 25€ até 15 de março
Passe de dois dias + t-shirt: 35€ até 15 março
O Moital Metal Fest regressa mais uma vez à vila da Moita, sendo esta a 14ª edição de
um evento que já ganhou espaço e dimensão junto dos festivais de música nacionais.
Este ano o Moita Metal Fest muda de local para o Largo do Pavilhão Municipal de
Exposições da Moita. No dia 31 este festival abre as suas portas pelas 20:30h para
receber várias bandas, mas o destaque da noite serão os lendários NAPALM DEATH.
No dia 1 de abril será a vez de bandas como REVOLUTION WITHIN, CORPUS CHRISTII,
NO TURNING BACK, HEAVENWOOD, SODOM, entre muitas outras.
À disposição dos visitantes, vai estar um Indoor Camping situado no Pavilhão Desportivo
Municipal, com WCs, balneários e segurança. Este espaço estará aberto a partir das
19:30h do dia 31 de março, até às 12:00h do dia 2 de abril.
Mais informações em www.moitametalfest.com

1 ABRIL | 9:00H ÀS 18:00H

VI TORNEIO DE VOLEIBOL
Esta iniciativa tem como principal objetivo a promoção da modalidade de voleibol
no concelho.
Organização: Grupo de Amigos Volley Moita
Local: Pavilhão da Escola Básica 2,3 Ciclos D. Pedro II - Moita
Destinatários: Jovens
Contatos para inscrição: 964 733 870 / 910 863 229 - fjfigueiredo@live.com.pt
emanuelcarlos097@gmail.com
Entrada Gratuita

1 ABRIL | 14:00H ÀS 20:00H

SPORT 4LIFE
O projeto “Sport4Life ” consiste em realizar atividades desportivas diversas, que visam
promover a prática desportiva e a adoção de estilos de vida saudáveis bem como
o intercâmbio entre os jovens. Este ano a iniciativa “Sport4Life” engloba as seguintes
atividades:
- Orienta-te | Destinatários: Jovens - Participação gratuita mediante inscrição
- Diversão Tradicional | Destinatários: Jovens - Participação gratuita
- Kid Zone | Destinatários: Crianças - Participação gratuita
Organização: Associação Juvenil da Quinta da Fonte da Prata
Local: Quinta da Fonte da Prata | Destinatários: Jovens | Participação gratuita

25 MARÇO E 1 ABRIL | 10:00H - 13:00H

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO - ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO
DE PROJETOS
Local: Centro de Experimentação Artística - Vale da Amoreira
Destinatários: Jovens entre os 14 e 30 anos | Participação gratuita mediante inscrição
prévia | Contatos para inscrição: 211 810 030 | juventude@mail.cm-moita.pt

8 ABRIL | 15:00H - 18:00H

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO - ETAPAS PARA A CRIAÇÃO
DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Local: Centro de Experimentação Artística - Vale da Amoreira
Destinatários: Jovens entre os 14 e 30 anos | Participação gratuita mediante inscrição
prévia | Contatos para inscrição: 211 810 030 | juventude@mail.cm-moita.pt

6 ABRIL | 20:30H

WORKSHOP DE DANÇA COM BLAYA E MOSTRA DE DANÇA
Participações: DreamMakers Crew e Hip Hop do Ginásio Atlético Clube |
#dançaesbb | Russkii Klub & Prof.ª Marina Popova | Academia de Dança
Alma Latina da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense
Local: Fórum Cultural José Manuel Figueiredo - Baixa da Banheira
Destinatários: Público em geral
Inscrições: limite máximo de 45 participantes no workshop - Para os menores de idade
será necessário o preenchimento de Autorização do Encarregado de Educação.
Inscrições até 30 de março, através de e-mail com os seguintes dados: Nome, idade e
contactos (e-mail e número de telefone).
Contatos para inscrição: 211 810 030 | juventude@mail.cm-moita.pt
Participação Gratuita

7 ABRIL | 21:30H ÀS 22:15H

APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO - O PRANTO
DE MARIA PARDA
Criado a partir do texto de Gil Vicente, com interpretação de Eunice Correia e encenação
de José Ramalho, relaciona o trabalho do ator com o teatro de objetos (marionetas).
Em cena a Maria Parda, com um vestido largo e pesado cobrindo as suas saias,
acompanhada de seis figuras dispostas no palco, que representam os taberneiros
a quem pede vinho. O espaço cénico será vazio, despojado, escuro como reflexo da
fome, da sede e do abandono que Parda sente, e também de Lisboa, “na triste era
de vinte e dous…”.
Terá um sentido simbolicamente ritualista. Rito de passagem da vida para a morte,
cerimonial, com desfecho sacrificial.
Esta mulher, beberrona, que vagueia pelas ruas de Lisboa em busca de vinho, representa
a fome do povo e a miséria que se instalou em Lisboa nos finais de 1521, após a morte
de D. Manuel I.
Sentindo-se seca, pede fiado a seis taberneiros, cujas figuras serão representadas por
marionetas que simbolizam a decadência dos valores humanos como a forretice,
o semitismo, a falta de generosidade e solidariedade e que acabam por ditar a sentença
de morte desta mulher, uma vez que negam pelo menos matar a sua sede.
Maria Parda decide então morrer.
Autor - Gil Vicente | Atriz - Eunice Correia | Figurino - Eunice Correia | Marionetas - José
Ramalho | Música - André Consciência | Direção - José Ramalho
Organização: Associação de Artes Abismo Humano
Local: Biblioteca Municipal de Alhos Vedros | Destinatários: geral M/12 anos
Duração: 40 min | Entrada Gratuita

8 ABRIL | 10:00H - 13:00H

10º FÓRUM DA JUVENTUDE
O Fórum da juventude é um espaço de discussão, consulta e troca de experiências,
assumindo também funções de dinamização e promoção de projetos na área da
intervenção da juventude, envolvendo todos os jovens munícipes (formalmente
associados ou não), representantes da área da juventude das juntas de freguesia
e instituições, associações e outras estruturas que trabalham para e com esta camada
da população.
Local: Centro de Experimentação Artística - Vale da Amoreira
Destinatários: Associações Juvenis / Grupos Informais de Jovens / Jovens do Concelho
Entrada Gratuita

8 ABRIL | 15:00H

XVIII MILHA RIBEIRINHA DA BAIXA DA BANHEIRA
Local: Partidas e chegadas na Av. Capitães de Abril, Baixa da Banheira
Destinatários: População em geral

11 E 12 DE ABRIL - PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10 MARÇO A 3 ABRIL
10:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h

ATELIER DE GRAFFITI
Local: Centro de Experimentação Artística - Vale da Amoreira
Dinamização: Pedro Pinhal | Conteúdos: História, estilos e linguagem do graffiti,
desenho e construção de letras, técnicas de pintura a spray.
Destinatários: Jovens residentes e/ou estudantes no concelho da Moita com idades
compreendidas entre os 14 e 18 anos.
Inscrições: Através de e-mail ou sms com os seguintes dados: Nome, idade e contactos
(e-mail e número de telefone). Limite máximo de 10 participantes por dia. Para os
menores de idade será necessário o preenchimento de Autorização do Encarregado
de Educação.
Contatos para inscrição: 211 810 030 / 917 199 067 | juventude@mail.cm-moita.pt
Participação Gratuita

Por motivos alheios à organização, a programação poderá sofrer alterações.

Março/Abril de 2017

