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Dando continuidade ao acesso de todos à Cultura no período estival surge em 2016 o Cultura em 
Movimento, programa de dinamização do espaço público durante os meses de verão, numa 
parceria entre a Câmara Municipal da Moita, as Juntas de Freguesia e o Movimento Associativo.

Das artes performativas ao cinema, passando pela música e teatro, esta iniciativa proporciona 
actividades ao ar livre para todos os públicos, ocupando parques, jardins, praças e ruas em todas 
as freguesias do município. 

Mais do que nunca, a experiência física das artes e da cultura representa a possibilidade de 
participação social e o encontro com os artistas, criando momentos de partilha e fruição e      
combatendo o isolamento.

Comprometidos com a segurança de todos - público, artistas e equipas municipais - as iniciativas 
irão seguir medidas rigorosas, garantindo todas as condições para uma experiência segura. 

O Cultura em Movimento 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.

Para participar no Cultura em Movimento basta ligar para o número 933 003 654, no horário de 
segunda a sexta feira, das 9:00H às 12:30H e das 14:00H às 17:30H, e fazer a sua marcação, 
no máximo de cinco reservas por pessoa.

Contamos com a vossa companhia.
Juntos vamos virar a página!

Nota: O programa poderá estar sujeito a alterações, sendo periodicamente avaliado de acordo 
com as indicações da DGS.

JULHO A AGOSTO ‘20

CULTURAEM

MOVIMENTO

https://www.cm-moita.pt/cmmoita/uploads/writer_file/document/5900/normas_de_seguranca_cultura_em_movimento_site_31_julho.pdf


24 JULHO | SEXTA-FEIRA | 19:00h
Praceta Almada Negreiros, Bairro Gouveia | Alhos Vedros 
DE CASA EM CASA COM AS TROVADORAS ITINERANTES 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 50 min. 

A sessão “De casa em casa” apresenta contos e cantorias tradicionais ou de autoria das suas 
criações mais recentes, produzidas no atual período de isolamento social. 
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita

JULHO



25 JULHO | SÁBADO | 19:00h
Praça da República | Moita 
NI PIES NI CABEZA PELA COMPANHIA niMù 
DANÇA E CIRCO | GRANADA/ESPANHA
Destinatários: Público em geral | M/3 anos 
Duração: ±40 min. 

Para onde vão as bolhas? Aparecem tão facilmente como uma pequena presença num copo de 
água, como esferas enormes que flutuam livremente através das bolhas de ar. Surpreendida 
pelas possibilidades limitadas que a água oferece, Nimú decide entrar num jacuzzi… para os 
pés. O que ela não sabe é que as bolhas são capazes de ir muito longe, mesmo muito longe… e 
chegar aos corações daqueles que as recebem. Ni Pies Ni Cabeza é um espetáculo divertido, 
para todas as idades, que se transforma num solo poético, através do humor.  
Integrado na 25ª edição do Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público 
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita e Teatro Extremo



26 JULHO | DOMINGO | 19:00h
Pátio exterior do CEA – Centro de Experimentação Artística | Vale da Amoreira
AQUI. E AGORA? 
PERFORMANCE COM MIGUEL SERMÃO E MICK TROVOADA 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ±50 min. 

Partindo da recolha de poemas e contos tradicionais, os artistas Mick Trovoada e Miguel 
Sermão propõem uma performance que entrecruza teatro, oratória, som e música. Numa altura 
em que o contexto pandémico nos revela que é essencial ocupar os vazios até agora ocultos, a 
performance "Aqui. E agora?" convoca o público a participar ativamente na criação conjunta de 
um espaço artístico potenciador de dinâmicas de afeto e empatia. 
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita



28 JULHO | TERÇA-FEIRA | 10:00h
Parque José Afonso | Baixa da Banheira
HISTÓRIAS DE COLINHO “É UM LIVRO” 
DE LANE SMITH COM CELINA E ZÉLIA 
Destinatários: M/6 anos 
Duração: ±45 min. 

Uma história divertida e irónica, sobre os prós e os contras de dois tipos de tecnologias - quase 
duas formas diferentes de ver o mundo - contada através da interação de duas personagens 
inesquecíveis. 
Organização: Câmara Municipal da Moita 



31 JULHO | SEXTA-FEIRA | 19:00h
Largo 5 de Outubro | Sarilhos Pequenos 
SESSÃO DE CONTOS COM RODOLFO CASTRO 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ±50 min. 

Rodolfo Castro nasceu em Buenos Aires, Argentina, e intitula-se “O pior contador de histórias do 
mundo”. Escreve e ilustra os seus próprios livros e é também formador na área da animação do 
livro e da leitura. As histórias que conta são pautadas por um humor constante, que agradam a 
pequenos e graúdos. 
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita



1 AGOSTO | SÁBADO | 19:00h
Parque das Canoas | Gaio-Rosário 
MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS E MOVIMENTO | PORTUGAL
HÁRVORE COM FERNANDO MOTA
Destinatários: Público em geral | M/3 anos
Duração: ±40 min.

Hárvore é o espetáculo que marca o início de uma pesquisa à volta de objetos sonoros e instru-
mentos musicais experimentais criados a partir de árvores e outros materiais naturais. A partir 
do instrumento que Fernando Mota concebeu em 2019 para o projeto Sahar, da Fundação 
Calouste Gulbenkian, serão criados novos objetos utilizando vários carvalhos cortados em limpeza 
de terrenos na Serra de Montemuro. Com esses instrumentos e outros materiais naturais como 
ramos, pedras, areia e água criamos um espetáculo multidisciplinar que envolverá música, artes 
plásticas e movimento. Hárvore será um objeto telúrico, tão contemplativo quanto explosivo, uma 
partitura musical e performativa que mais do que sugerir paisagens, desenhará as energias nelas 
existentes.
Criação e Interpretação: Fernando Mota | Operação Técnica: Catarina Codea  | Produção e Coorde-
nação: Violeta Mandillo
Integrado na 25ª edição do Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita e Teatro Extremo

AGOSTO



2 AGOSTO | DOMINGO | 19:00h
Praceta Almada Negreiros, Bairro Gouveia | Alhos Vedros
DANÇA | PORTUGAL
UMA BAILARINA ESPE(TA)CULAR
COMPANHIA DE DANÇA DE MATOSINHOS
Destinatários: Público em geral | M/3 anos
Duração: ±20 min.

“As bailarinas foram crianças. Cresceram para a dança obrigando o corpo e a cabeça a caberem 
dentro de um certo molde. O que é que se perde ou se alcança quando se realiza um sonho
de dança? Perguntando-se quem sonha a criança que dança, uma bailarina encontra, pela 
dança, a criança contando como foi sonhada.” Regina Guimarães
Direção: Manuel Tur | Texto: Regina Guimarães | Interpretação: Sara Silva | Cenografia: Moradavaga 
| Voz: Sara Pinto Pereira | Apoio à criação: Diana Amaral | Desenho de luz: Joaquim Madaíl | Coprodução: 
Companhia de Dança de Matosinhos e Câmara Municipal de Matosinhos/Teatro Municipal Constantino Nery
Integrado na 25ª edição do Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita e Teatro Extremo



Dia 7 AGOSTO | SEXTA-FEIRA | 19:00h às 21:00h
Animação de rua em veículo móvel | Percurso pelo concelho
DANÇA COM A ACADEMIA DE DANÇA ALMA LATINA
DA SOCIEDADE FILARMÓNICA ESTRELA MOITENSE
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: 2 horas. 
Direcção: Luís Pascoeiro | Interpretação: Sorin Pojar e Lara Neto | Eduardo Proença
e Laura Cardoso | Eduardo Velez e Bruna Velez | Diogo Fernandes e Constança Fernandes | 
Yasmin Pires e Leonor Gaspar
Mais informações pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 8 AGOSTO | SÁBADO | 10:00h
Parque Municipal da Moita | Moita 
SÁBADOS A LER EM FAMÍLIA 
Um Tubarão na Banheira de David Machado, com Maria João Silva
Destinatários: Crianças e famílias |M/7 anos  
Duração: ± 45 min. 
Lotação máxima: 20 participantes

“Imagine-se, um dos protagonistas é um tubarão que entra dentro de casa e dorme numa 
banheira. Mas este tubarão mais ou menos bem comportado também anda de carro e vai
à escola. Parece mentira? Só para quem não acredita no poder dos pensamentos. O Tubarão 
na Banheira é um livro de grande encanto, ao qual não faltou inspiração literária e criativa.”
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654 
Organização: Câmara Municipal da Moita
 



Dia 8 AGOSTO | SÁBADO | 19:00h às 21:00h
Animação de rua em veículo móvel | Percurso pelo concelho
MÚSICA 
MUGSY LTMS AND MEDI SOUND STATION + INDIAN MAN 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: 2 horas. 
Mais informações pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 8 AGOSTO | SÁBADO | 19:00h às 21:00h
Animação de rua em veículo móvel | Percurso pelo concelho

MUGSY LTMS AND MEDI SOUND STATION 
Mugsy é um músico do Concelho da Moita que iniciou a sua carreira em 2000. Através de 
ritmos envolventes e pacificadores, o seu New Roots Reggae faz-nos viajar até uma Jamaica 
dos dias de hoje, sem perder as raízes de uma tradição musical riquíssima.
Mugsy conta já com vários álbuns de originais e neste momento prepara Wailing e Monkeys que 
serão lançados antes do final de 2020. 
https://m.facebook.com/likethemansaid?tsid=0.29447563336772475&source=result

Organização: Câmara Municipal da Moita 

INDIAN MAN 
HIP HOP & BOAS VIBES 
Indian Man é um músico do concelho da Moita no ativo desde 2012. As suas músicas têm 
como base o hip-hop com um espectro musical amplo, passando também pelo R&B contemporâneo. 
Para além de mixtapes, conta ainda com um álbum de originais e recentemente lançou o EP "E Eu?”. 
Tem atuado em diversos locais destacando-se as atuações nas Semanas Académicas de Setúbal, 
Copenhagen Bar em Lisboa, Maus Hábitos no Porto e, claro, nas Festas do Vale da Amoreira
e Baixa da Banheira. 
https://www.instagram.com/therealmadcurry/
www.youtube.com/indianmandc

Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 9 AGOSTO | DOMINGO | 10:30h 
Parque Municipal da Moita | Moita 
OFICINA DE CORPO E MOVIMENTO - Com Yana Suslovets
Destinatários: Público em geral | M/12 anos 
Duração: ± 60 min. 
Lotação máxima: 12 participantes 

Esta oficina tem como objetivo estimular e ativar o movimento do corpo através de exercícios 
de aquecimento, alongamento e condição física. Serão desenvolvidas atividades de pesquisa 
do domínio do corpo, que estimulam as funções motoras, percetivas e afetivas. Através de uma 
abordagem recreativa e descomprometida, pretende-se conduzir a criação de um diálogo entre 
a mente e o corpo e contribuir para assimilar a importância do corpo em movimento, que 
assume um papel fundamental no nosso quotidiano, explorando a expressão corporal como 
forma de conhecimento, indispensável para vivermos presentes, críticos e participantes ativos 
em sociedade.
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654 
Organização: Câmara Municipal da Moita 

©Joaquim Leal



Dia 14 AGOSTO | SEXTA-FEIRA | 19:00h 
Parque José Afonso | Baixa da Banheira
MÚSICA
A POESIA E A MÚSICA COM JOSÉ FANHA E DANIEL COMPLETO 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 60 min. 
De braço dado com José Fanha e Daniel Completo vamos cantar e ouvir os seus poemas
e as suas canções tão belas, divertidas, originais! Mas que, ao mesmo tempo, nos fazem refletir.
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 15 AGOSTO | SÁBADO | 19:00h 
Parque Municipal da Moita | Moita 
PERFORMANCE | TEATRO FÍSICO | FORMAS ANIMADAS
O2 – COMPANHIA PIA
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 50 min. 

Num futuro frágil e incerto emerge um Mundo entorpecido pela desenfreada modernização, 
suspenso pelas poucas memórias que ainda ecoam em corpos resilientes na procura incessante 
do elemento vital que lhes suporta a vida.
Um projeto de artes de rua nascido na cidade de Macau, que convida o espectador a uma reflexão 
sobre como poderia sobreviver uma sociedade onde a tecnologia desvanece as relações humanas 
e o acesso ao oxigénio se torna um luxo. 
Autoria, Encenação, Direcção Artística e Plástica: Pedro Leal | Direcção de Produção e Audiovisuais: 
Helena Oliveira | Formas Animadas e Concepção Plástica: Pedro Leal | Sonoplastia, Equipa Técnica 
e Construção: Álvaro Presumido | Performers: Ana Andrade, Helena Oliveira, Manuel Amarelo, Mafalda 
Cabral, Sara Araújo, Tiago Augusto | Produção: PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL | Parceiros 
MACAU: Trista Cheong / Long Fung Drama Club | Agradecimentos: Catarina Mota, Rui Rodrigues, Nuno 
Dores | Apoio à criação Macau: Instituto Cultural de Macau, Fundação de Macau e Fundação Oriente | 
Apoio à criação: Fundação GDA
Vídeo Estreia | https://vimeo.com/348289660  |  Vídeo Promocional | https://vimeo.com/373779923
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 21 AGOSTO | SEXTA-FEIRA | 19:00h 
Parque José Afonso (junto às piscinas municipais) | Baixa da Banheira
MÚSICA
VALU
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 50 min. 

Valu nasceu em 77, o ano do punk, e cresceu para se transformar no improvável resultado de uma 
infância a ouvir o "Sobreviventes" e o "Cantigas do Maio" no gira disco da casa em modo repeat, 
sendo que na altura o modo repeat exigia todo um ritual de solenidade e relativa desarrumação 
que deixou marcas que resistiram ao tempo e sobreviveram na memória. Se as referências da 
infância evocam nomes tão solenes como Godinho ou Zeca foi na adolescência, igualmente 
punk, que as guitarras entraram em cena no filme desta pessoa de 77, com espírito de 74 e os 
olhos postos na contemporaneidade.
As canções evocam o choro e o dedilhar dos cantores de intervenção, a poesia é clara, acutilante, 
cara a cara, fala da vida e da prisão, felizmente sem necessidade de metáforas evasivas ou 
eufemismos, e a apresentação faz-se num emaranhado de cabos, cravos, cabelos vermelhos e 
uma guitarra abençoada por Jello Biafra, figura maior desse mesmo punk que nasceu em 77, 
que tem espírito de 74 e os olhos sempre postos na contemporaneidade.
Valu está actualmente a produzir o seu disco de estreia.
https://www.facebook.com/Valu-824683340932475/ 

Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 22 AGOSTO | SÁBADO | 19:00h 
Praia do Rosário | Gaio Rosário 
MÚSICA
TRÊS RIOS
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 60 min. 

Catarina dos Santos, Luati González e Julian Tarragô juntam-se para nos apresentar Três Rios
- percussão, voz e acordeão; Espanha, Portugal e Brasil - com sonoridades originais e inspiradoras, 
que resultam da absoluta necessidade de acrescentar arte e música aos nossos dias, numa 
luta encantada contra a corrente. Temas originais e composições de grandes compositores
da música Ibérica e da América Latina.
https://soundcloud.com/catarina-dos-santos
https://madnomadflowetry.bandcamp.com/
www.marcreation.net
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 23 AGOSTO | DOMINGO | 19:00h
Praceta Almada Negreiros, Bairro Gouveia | Alhos Vedros
MULTIDISCIPLINAR
FAST FORWARD de Marina Popova
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 55 min. 

Contrariando a ideia de que algumas músicas não são adequadas para dançar, FAST FORWARD 
surge da vontade da Coreógrafa Marina Popova em ilustrar através da dança, as músicas mais 
icónicas da sua juventude.
Neste espetáculo multidisciplinar que assume a forma de um “concerto”, os instrumentos são 
tocados ao vivo pelos próprios bailarinos, mas é o movimento e a coreografia que assume o papel 
principal do cruzamento artístico.
Coreografia: Marina Popova * excepto quadros coreográficos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 15 e 16 Co-Autoria 
de Marina Popova e Marco Rodrigues | Interpretação, Bailarinos: Carolina Russo, Catarina 
Frade, João Évora, Patrícia Frade, Marco Rodrigues e Marina Popova | Músicos - Guitarras: Marco 
Rodrigues | Saxofone: Patrícia Frade | 2ªs Guitarras: Carolina Russo | Backing Vocals: Marina 
Popova, Patrícia Frade, Catarina Frade e Carolina Russo | Figurinos, Apoio de Palco e Registo 
Imagem: Carla Frade | Produção: companhia de dança marina popova 2020. 
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita



Dia 27 AGOSTO | QUINTA-FEIRA | 21:30h 
Largo 5 de Outubro | Sarilhos Pequenos 
CINEMA
O NOSSO LUGAR É UM MUNDO II - OFÍCIOS 
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 50 min. 

Documentário produzido pela Câmara Municipal da Moita, com realização de Margarida Leitão, 
dedicado ao universo sociocultural do concelho e à diversidade cultural que caracteriza o território. 
Neste filme, dedicado aos ofícios, são recolhidos testemunhos de personalidades do concelho 
que desenvolvem actividades ligadas a ofícios tradicionais, desde a construção naval, ao salineiro, 
passando pela construção de miniaturas.
Realização, imagem e Som - Margarida Leitão | Produção - Departamento de Assuntos 
Sociais e Cultura (Divisão de Cultura) | Montagem - João Braz e Margarida Leitão
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 28 AGOSTO | SEXTA-FEIRA | 21:30h 
Junto à Biblioteca Municipal de Alhos Vedros | Alhos Vedros 
CINEMA
O NOSSO LUGAR É UM MUNDO III – ARTES
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 50 min. 

Das artes plásticas à música, passando pela escrita ou fotografia, do tradicional ao contemporâneo, 
pretende-se com este documentário dedicado às artes no concelho, colocar em diálogo diferentes 
acervos, pessoas e grupos culturais, sob o desígnio de um olhar vivo, mobilizador da memória 
e do imaginário.
Realização, imagem e Som - Margarida Leitão | Produção - Departamento de Assuntos 
Sociais e Cultura (Divisão de Cultura) | Montagem - João Braz e Margarida Leitão
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 30 AGOSTO | DOMINGO | 19:00h
Parque Municipal da Moita | Moita
MÚSICA
FILHO DA MÃE
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 60 min. 

FILHO DA MÃE mistura o seu percurso musical ligado ao rock, noise e hardcore, com a guitarra 
clássica e lança-se de cabeça em 2010 num projeto instrumental a solo.
Com cinco álbuns editados em 9 anos de carreira, e já com um historial de concertos realizados 
em Portugal e no estrangeiro, FILHO DA MÃE - o alter-ego de Rui Carvalho - é hoje um projeto 
amplamente reconhecido e de referência na música contemporânea portuguesa. 
https://www.facebook.com/umfilhodamae/
https://filhodamae.bandcamp.com/music

Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita



Dia 11 SETEMBRO | SEXTA-FEIRA | 21:30h 
Exterior do Centro de Experimentação Artística | Vale da Amoreira 
CINEMA
DJON ÁFRICA
DE FILIPA REIS E JOÃO MILLER GUERRA
Brasil | Cabo Verde | Portugal | 2018 
Destinatários: Público em geral | M/12 anos 
Duração: 96 min. 

Miguel Moreira, também conhecido como Tibars, também conhecido como Djon África, acaba 
de descobrir que a genética é madrasta e que a sua fisionomia - bem como alguns traços fortes 
da sua personalidade - o denunciam, ao primeiro olhar, como filho do seu pai, alguém que 
nunca conheceu. Essa descoberta intrigante leva-o a tentar saber quem é esse homem. Dele 
sabe apenas aquilo que lhe conta a sua avó, com quem vive desde sempre.
Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 



Dia 11 SETEMBRO | SEXTA-FEIRA | 19:00h 
Parque Municipal da Moita | Moita
MÚSICA
MADALENA PALMEIRIM
Destinatários: Público em geral | M/6 anos 
Duração: ± 60 min. 

“A música sem fronteiras de Madalena Palmeirim” 
Não é sozinha que se faz uma casa feliz. Podia ser esse o nome da rua onde mora Madalena Palmeirim, 
cantautora e multi-instrumentista, que assina agora o seu disco de estreia Right as rain. Um álbum com 
12 canções originais cantadas em português, inglês e crioulo, que reúne à sua volta intérpretes com 
bagagens muito diferentes – como Francisca Cortesão, Mariana Ricardo, MOMO., Miguel Bonneville, 
Sara Carinhas, Inês Pimenta, Giulia Gallina ou Ana Luísa Valdeira. E porque nem sempre a chuva cai
a direito, Right as rain teima em passear-se por diferentes territórios, passando pela morna, rock, folk 
ou samba. Gravado com o apoio à Edição Fonográfica da Fundação GDA, este é um disco caleidoscópico, 
emoldurado por uma dramaturgia de afetos.
Madalena Palmeirim traz ao palco no Parque Municipal da Moita uma versão intimista (voz, ukelele,
cavaquinho e auto-harpa), acompanhada por Manuel Dordio na guitarra.
https://www.facebook.com/madalenapalmeirim/ 
https://www.instagram.com/madalenapalmeirim/
https://www.youtube.com/channel/UCyt_sNxztZGVXCh_3eXN1jA 

Entrada Gratuita com reserva obrigatória pelo telefone 933 003 654
Organização: Câmara Municipal da Moita 
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UNIÃO DE FREGUESIAS
BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

UNIÃO DE FREGUESIAS
GAIO-ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS


