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FICHA TÉCNICA

Câmara Municipal da Moita
Departamento de Assuntos Sociais e Cultura
Divisão de Cultura

Fórum Cultural José Manuel Figueiredo
Contactos
Rua José Vicente | 2835-116 Baixa da Banheira
Tel: 210 888 900 | Fax: 210 888 910
forum.cultural.jmf@mail.cm-moita.pt
Coordenadas GPS: N 38.660858o W 9.045975o

P.2

www.cm-moita.pt

Bilheteira
Horário: Terça-feira a sábado, das 14:30H às 19:30H. Dias de espetáculo e cinema: Uma hora antes do início 
do espetáculo ou sessão; encerra aquando do início do espetáculo ou sessão.
Reservas por telefone: 210 888 900 (no horário de funcionamento da bilheteira). As reservas têm que ser 
levantadas até à véspera do espetáculo/sessão, com um limite de cinco bilhetes por reserva.

O Fórum Cultural José Manuel Figueiredo cumprirá todas as normas da Direção-Geral de Saúde para o sector 
da Cultura, devendo ser respeitadas as regras de funcionamento que pode consultar aqui.

Galeria de Exposições
Horário de inverno (outubro a maio): 3ª feira a 6ª feira, das 10:00H às 18:30H; Sábado, das 14:00H às 19:00H. 
Horário de verão (junho a setembro): 3ª feira a 6ª feira, das 10:00H às 13:00H; e das 14:00H às 19:00H; 
Sábado, das 10:00H às 13:00H;
Em dias de espetáculo ou cinema, a Galeria será aberta ao público uma hora antes do início do mesmo.

(C) Susana Neves

https://www.cm-moita.pt/pages/450


Daniel Figueiredo
Vice-Presidente da Câmara MunicipalEDITORIAL

O momento que o país e o mundo vivem está a pôr à prova as condições e formas regulares 

de trabalho, nomeadamente no sector da Cultura, onde prolifera o cancelamento de ensaios, 

espectáculos, montagens e digressões. É um sector com muitos trabalhadores informais que 

estão a viver com tremendas dificuldades. Tornou-se, assim, evidente a extrema precariedade 

de todo o sector cultural em Portugal. 

Neste contexto, em que o medo e o pânico são outra verdadeira pandemia a atividade cultural, 

é essencial para manter o discernimento, o espírito crítico, a alegria e a confiança no futuro. 

Adaptado a este momento, o programa que apresentamos leva a vós o teatro, pelas mãos 

do Teatro da Terra, com a peça Ermelinda do Rio, com encenação da conhecida Maria João 

Luís. Esta peça decorre em plena ditadura salazarista, que ocultou a real tragédia das cheias 

do Tejo em 1967. 

Comemoramos o Dia Mundial da Música com um dos maiores talentos da composição em 

língua portuguesa – Márcia – num concerto a solo; a que se segue o nosso BB Blues FEST, 

previsto inicialmente para junho, e que após um período de interregno forçado, volta à Baixa 

da Banheira e ao concelho da Moita, onde se destaca a actuação do músico português The 

Legendary Tigerman. Na rúbrica Os Nossos Autores apresentamos o concerto de Fado de Luís 

Morgado. 

Os mais pequenos poderão visitar-nos, como habitual, para assistir à 4.º edição do Manobras 

– Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. 

Nesta nova temporada de programação, que agora se inicia, haverão outras boas razões para 

visitar o nosso Fórum Cultural, equipamento que cumpre todas as normas da Direção-Geral de 

Saúde por forma a levarmos a cultura a todos, e em segurança.

Nota: O autor deste texto não escreve segundo o novo acordo ortográfico.
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Setembro20 Setembro | 11:00H

CINEMA INFANTIL

MR. LINK
DE CHRIS BUTLER
CAN/EUA | 2019 | 95 min.

Auditório
Destinatários: Família e crianças | M/6 anos
Entrada gratuita 

Lionel Frost é um cavalheiro inglês que se considera um grande especialista em lendas e monstros de todas 
as estirpes. O problema é que, apesar de tudo, nenhum de seus colegas aventureiros o reconhece como tal. 
Assim, para provar o seu valor, viaja até ao Noroeste Pacífico, nos EUA, onde acredita existir uma criatura que 
contém em si o elo perdido da espécie humana. Lá, vai conhecer Mr. Link, um adorável e inteligente monstro 
de dois metros e quarenta de altura e quase 300 quilos cobertos de pelo. Farto de levar uma vida solitária, 
Mr. Link encontra em Lionel o camarada de que precisava para procurar os primos distantes que ainda vivem 
no mítico vale de Shangri-La, um lugar paradisíaco junto aos Himalaias. Com eles irá também a corajosa 
Adelina Fortnight, que os guiará na maior aventura das suas vidas.
Uma comédia de animação e aventura para a família inteira, escrita e realizada por Chris Butler (“ParaNorman”). 
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Lotação limitada, 
sendo periodicamente
avaliada de acordo 
com as indicações da DGS.



TEATRO26 Setembro | 21:30H
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Nocturno para Voz e Concertina é o subtítulo do testemunho dorido de quem perdeu grande parte da família 
na maior catástrofe natural em Portugal, desde o terramoto de 1755. As cheias do Tejo a 26 de novembro de 
1967, no Ribatejo e arredores de Lisboa, serviram de inspiração para João Monge escrever, na primeira pessoa, 
um poema narrativo pelos olhos de uma menina e de sua mãe que vivem a tragédia de sobreviver para assistir 
impotentes ao desaparecimento da sua família, de amigos, de conhecidos, e bastou uma noite de chuva, como 
tantas outras, para que de madrugada o mundo estivesse virado do avesso. 
“A noite do fim do mundo”, como alguém lhe chamou, 50 anos depois, é ainda hoje uma história mal contada. 
O Portugal de Salazar não quis que a tragédia falasse da sua real dimensão. 
Maria João Luís, naquele dia com 4 anos, é uma dessas pessoas que juntamente com pai, mãe e irmão, 
sobreviveram àquela noite de novembro. Ermelinda do Rio é assim um poema vivido por Maria João Luís, que 
ela própria encena, numa auto expiação dos seus fantasmas que ainda hoje a visitam, de tempos a tempos.
Texto: João Monge | Encenação: Maria João Luís | Com Maria João Luís e os músicos Miguel Leiria Pereira, Sofia Pires 
e Sofia Queiroz Ôre-ibir  | Música para três contrabaixos: José Peixoto | Cenografia: José Carretas | Desenho de luz: 
Pedro Domingos | Produção executiva: Rita Costa | Assistência de encenação e design gráfico: Clarisse Ricardo | Pintura 
do cartaz: Soledad Lagruta | Fotografia de cena: Vitorino Coragem | Assistência de produção: Filipe Gomes | Direção 
de produção: Pedro Domingos | Produção: Teatro da Terra  2019. 

ERMELINDA DO RIO, 
NOCTURNO PARA VOZ E CONCERTINA
PELO TEATRO DA TERRA
ENCENAÇÃO MARIA JOÃO LUÍS

Auditório
Destinatários: Geral | M/12 anos
Duração: 55 min.
Bilhete: 3,56 euros 
Lotação limitada, sendo periodicamente 
avaliada de acordo com as indicações da DGS.

(C) Vitorino Coragem



Outubro02 Outubro | 21:30H

MÚSICA

COMEMORAÇÕES
DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA
CONCERTO MÁRCIA (SOLO)
Auditório
Destinatários: Geral | M/6 anos
Duração: 60 min. 
Bilhete: € 3,56 

Márcia é seguramente um dos talentos maiores da composição em língua portuguesa. Os seus discos atestam 
isso mesmo. Ao início, com o EP “A Pele que Há em Mim”, seguiu-se “Dá”, “Casulo”, “Quarto Crescente” e 
“Vai e Vem”, editado em 2018. Este último registo é precisamente o mais recente trabalho da viagem da 
compositora de excelência que, inclusive, já escreveu para outros artistas como Ana Moura, António Zambujo 
e Sérgio Godinho, entre outros.  Foi precisamente com o último disco que conquistou o Prémio José da Ponte, 
da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como a nomeação para Globos de Ouro da SIC / Caras para a 
música “Tempestade”. O ano de 2019 foi positivo com espetáculos por todo país, assim como concertos espe-
ciais como aconteceram na edição de 2019 do NOS Alive, com o duplo concerto no EDP Fado Café e a atuação 
surpresa no Coreto. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil) receberam as primeiras apresentações 
em solo canarinho. No presente, Márcia apresenta um espetáculo impactante em que as suas canções são 
pautadas por uma narrativa de luz muito personalizada. O ano de 2019 acabou da melhor forma com o 
concerto da Márcia no Coliseu de Lisboa.
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Lotação limitada, sendo periodicamente 
avaliada de acordo com as indicações da DGS.

“TEMPESTADE” - https://www.youtube.com/watch?v=REGmdXW8wfI
“DO QUE EU SOU CAPAZ” - https://www.youtube.com/watch?v=HYWe3Hc4btU
AGENDA DE CONCERTOS - http://www.arruada.com/pt/artistas/marcia
SPOTIFY - https://open.spotify.com/album/21cZZsiiS2oQspfOQoUUja
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/marciaoficial_insta/
FACEBOOK - https://www.facebook.com/marciaOficial/

(C) Nash DoesWork



A 9ª edição do BB Blues Fest regressa, este ano, entre os dias 8 e 11 de outubro, à vila da Baixa da Banheira. 
O músico português The Legendary Tigerman é o primeiro nome confirmado para o dia 10. 

Esta edição, marcada e adaptada ao momento que o país e o mundo vivem, irá trazer os melhores nomes 
do blues internacional e um cartaz com a qualidade que lhe é característica. 

Após o adiamento do BB Blues Fest, previsto inicialmente para início de junho, e um período de interregno 
forçado, as raízes do blues estão de volta à Baixa da Banheira e ao concelho da Moita, com espetáculos 
nos dias 8 (quinta-feira) e 10 (sábado) de outubro, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, e concertos 
ao ar livre, no dia 9 (sexta-feira) e o Blues Picnic, no dia 11 (domingo), num formato adaptado, ambos no 
Parque José Afonso.

O BB Blues Fest resulta de uma parceria entre a Associação BB Blues Fest, a Câmara Municipal da Moita e 
a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.

Está, desde já, convidado a assistir ao IX BB Blues Fest.

Acompanhe a 9ª edição em:
www.bbbluesfest.com | www.cm-moita.pt | www.ufbbva.pt | www.bbbluesportugal.com
www.facebook.com/bbbluesfest | www.facebook.com/cmmoita

BB BLUES FEST
Auditório
Destinatários: Geral | M/6 anos
Bilhete diário - 15 euros
Passe Festival 2 dias - 20 euros 
(dias 8 e 10 de Outubro)
Lotação limitada, sendo periodicamente avaliada 
de acordo com as indicações da DGS.

MÚSICA8 a 11 Outubro

Organização: BBBP - Associação BB Blues 
Portugal, em parceria com a Câmara Municipal 
e União de Freguesias de Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira 
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Nasceu com o nome de Luís Brito num dos bairros mais típicos de Lisboa, o Bairro Alto, mas veio viver para 
a Vila da Baixa da Banheira com um mês de vida até aos dias de hoje.
Aqui começou em 1995, aos 15 anos, o seu percurso no Fado onde adotou o nome artístico de Luís Morgado.
Neto de uma figura típica do Bairro Alto – o ator, fadista e campeão de boxe Tony Morgon –
descende de uma linhagem ligada ao Fado – a Família (Morgadinhos) do Barreiro Velho –, sendo ele 
o último descendente vivo a cantar o Fado por agora.
Na Baixa da Banheira também ele é neto do já falecido e muito respeitado Ti Gachidela, o primeiro ou um 
dos primeiros distribuidores de gás porta a porta.
No curriculum conta com várias homenagens de reconhecimento pelo seu trabalho em prol do Fado, 
a última no Bairro da Bica que juntou mais de 119 nomes do Fado. Tem três discos gravados, o último em 
2020 intitulado “Por Destino”. Neste disco, o Fadista gravou uma homenagem ao povo e à Vila da Baixa 
da Banheira (Vila Mãe). Tem ainda vários prémios e muito mais se diria.
Como o próprio diz: “o meu Pai é o Bairro Alto e minha Mãe a Baixa da Banheira, minha descendência 
é o Barreiro, os três fazem parte de mim, para que exista sempre o Luís Morgado”.

Voz: Luís Morgado | Guitarra Portuguesa: Alfredo da Sé e Jorge da Silva | Viola de Fado: Filipe Campos | Viola Baixo: 
Nuno Loureço | 2 Vozes Surpresa

PROJETO OS NOSSOS AUTORES
CONCERTO LUÍS MORGADO
25 ANOS “POR DESTINO” A VIVER POR AMOR AO FADO
Auditório
Duração: 120 minutos 
Destinatários: Geral | M/6 anos                 
Bilhete: € 3,56 

MÚSICA17 Outubro |  21:30H

Lotação limitada, 
sendo periodicamente
avaliada de acordo 
com as indicações da DGS.
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CINEMA20 Outubro | 21:30H

PATRICK
DE GONÇALO WADDINGTON 
Portugal | 2019 | 103 min. 

Auditório 
Destinatários: Geral | M/14 anos 
Bilhete: 2,97 euros 

Lotação limitada, sendo periodicamente avaliada de acordo 
com as indicações da DGS.

“Patrick” conta a história de um jovem adulto (interpretado pelo ator luso-francês Hugo Fernandes) a 
viver em Paris com o namorado mais velho. Gere um site de pornografia adolescente, o que o leva a ser 
preso após uma rusga numa festa. As autoridades descobrem a sua verdadeira identidade e Patrick é 
afinal Mário, um português raptado no interior de Portugal em 1999, com apenas oito anos. É-lhe dada 
a opção de voltar para a sua família e colaborar na investigação do desmantelamento de uma rede de 
pedofilia. Ao regressar a Portugal, Mário tenta adaptar-se a uma nova realidade, mas é recebido com 
desconfiança. A mãe tem dificuldade em reconhecer o filho e em comunicar com ele e as suas duas 
identidades entram em conflito: a vida de festas, drogas e promiscuidade em Paris e a sua nova vida 
rural, no seio de uma família destruída.



TEATRO

4.º MANOBRAS – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS
A ÁRVORE BRANCA
DE RAIMUNDO COSME | PLATAFORMA285 
Auditório
Destinatários: família e crianças dos 3 aos 10 anos | M/3 anos
Duração:  30 min. aprox.
Bilhete: menores de 12 anos - 1,80 euros; 
Maiores de 12 anos – 2,97 euros
Lotação limitada, sendo periodicamente avaliada de acordo 
com as indicações da DGS.

24 Outubro | 16:00H

P.1
1

Era uma vez uma nuvem verde, uma árvore branca e uma aldeia vermelha de espanto. Que paisagem 
tão desarrumada! Terão a árvore e a nuvem trocado de lugar? Vamos investigar… Inspirado no livro 
“Trocatintas”, do ilustrador Gonçalo Viana, “A Árvore Branca” é um espetáculo sobre felicidades 
desarrumadas e cores desalinhadas, para pormos os pontos nos ós.

Criação e Interpretação: Raimundo Cosme | Cenografia: Gonçalo Viana | Texto: Gonçalo Viana | Figurinos: Mariana Sá 
Nogueira | Sonoplastia: Van Ayres | Direção Técnica: Sara Garrinhas | Direção de Produção: Raquel Bravo

(C) Bruno José Silva



4.º MANOBRAS – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS
LIÇÕES DE VOO
TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO
Auditório
Destinatários: família e crianças dos 3 aos 11 anos | M/3 anos
Duração:  45 min. 
Bilhete: menores de 12 anos - 1,80 euros; 
Maiores de 12 anos – 2,97 euros
Lotação limitada, sendo periodicamente avaliada de acordo 
com as indicações da DGS.

TEATRO31 Outubro | 16:00H

Vamos voar! Num lugar especial onde cada um pode experimentar a leveza do corpo, a suspensão e a 
emoção de descolagem. “Lições de Voo” é uma experiência sobre a poética do ar, dos sonhos e do voo, 
com marionetas que cruzam os ares do palco em voos felizes.

Conceito e encenação: Isabel Barros | Marionetas: Hernâni Costa Miranda, a partir das ilustrações de João Vaz de Carvalho
Música: Carlos Guedes | Desenho de luz: Filipe Azevedo | Figurinos: Cláudia Ribeiro | Cenografia: Coletivo | Criação de textos: 
Isabel Barros, Micaela Soares e Vítor Gomes | Adaptação para Língua Gestual Portuguesa: Joana Cottin | Preparação vocal: 
Shirley Resende | Interpretação: Micaela Soares e Vítor Gomes | Produção: Sofia Carvalho | Designer gráfico e assistente
de produção: Pedro Ramos | Operação de luz e som: Filipe Azevedo | Construção de marionetas: Hernâni Costa Miranda 
e João Pedro Trindade | Construção de cenografia: Carlos Lima | Confeção de figurinos: Marlene Rodrigues (costureira), 
Sofia Silva e Inês Mota (aderecistas) | Fotografia de cena: Susana Neves | Patrocínio:  Lameirinho | Coprodução: Teatro 
de Marionetas do Porto e Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery. 
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(C) Susana Neves



PLANTA DA SALA

Lotação limitada, sendo periodicamente avaliada de acordo com as indicações da DGS.

A entrada dos espectadores no auditório deve ser realizada por ordem de fila/chegada, e de 
acordo com os lugares que estiveram marcados como disponíveis para utilização. Por essa razão, 
os bilhetes emitidos não terão um número atribuído. 
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